
Koleżanki i Koledzy, 

Od 18 lat mieszkam w domu wzniesionym na gruncie dzierżawionym od samorządu. Nie tak miało być. 

Powierzyłem pieniądze spółdzielni mieszkaniowej, która oprócz wybudowania domu miała pozyskać grunt na 

którym zostanie wzniesiony. Razem z wykończeniem wnętrz kosztowało mnie to ponad pół miliona złotych. 

W efekcie dom nie należy ani do mnie, ani do spółdzielni mieszkaniowej. Od początku jest własnością miasta 

stołecznego Warszawy. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek kiedykolwiek miało się zmienić. Od 

ponad 10 lat trwa spór sądowy pomiędzy moją spółdzielnią a urzędem miasta. Może potrwać następne 

dziesięciolecia, gdyż żadna ze stron nie jest zainteresowana jego zakończeniem. A póki spór się nie zakończy 

– podobno nic nie można zrobić. 

Powiem wprost – zostałem okradziony. Beneficjentem tej sytuacji jest samorząd, którego od niedawna 

jesteście przedstawicielami. Ponieważ dom nie należy do mnie nie mogę założyć księgi wieczystej ani wziąć 

kredytu pod zabezpieczenie nieruchomości. Nie mogę domu sprzedać, bo nie jestem jego właścicielem. Ale 

to nie koniec moich problemów. Po wygaśnięciu dzierżawy jakikolwiek urzędnik może zażądać rozebrania 

domu i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Nieprawdopodobne, ale realne. Renata Niewitecka spotkała się z podobnym przypadkiem. Urząd 

nakazał rozbiórkę pawilonu handlowego na gruncie dzierżawionym koło cmentarza wolskiego. Nie było 

możliwości odwołania. Mogę być w dokładnie takiej samej sytuacji. I nie tylko ja. Dwa lata temu 

zinwentaryzowałem domy na Ursynowie wzniesione na gruntach dzierżawionych. Było ich ponad 400, a 

mieszkało w nich ponad 14 tysięcy rodzin. Od 2015 roku Kuba Berent wydeptywał ze mną ścieżki do działaczy 

.N, posłów .N, prawników i notariuszy zajmujących się sprzedażą lokali. Zainteresowanie osób z którymi 

rozmawialiśmy było bardzo ograniczone. 

Dla użytkowników wieczystych Rada Warszawy co jakiś czas uchwala korzystne ulgi umożliwiające 

uzyskanie pełnej własności gruntu. Ostatnio w roku 2018. Niestety, nikt nie pomyślał o ludziach będących w 

mojej sytuacji. Od roku próbowałem zainteresować problemem Komisję Rozwoju Gospodarczego Rady 

Warszawy. Rezultat – zerowy.  W lecie zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich – też bez rezultatu. 

Teraz próbowałem oszacować skalę problemu w całej Warszawie. Napisałem do urzędu w trybie dostępu do 

informacji publicznej. Nie zdziwiło mnie, że dostałem odmowę. Skala oszustwa jest ogromna. Przy niej afera 

reprywatyzacyjna niknie. Szacuję, że wartość lokali o którą wzbogacił się samorząd tylko na Ursynowie to 

kwota rzędu 6 miliardów złotych. 

W załącznikach znajdziecie urzędowe potwierdzenie, że budynek jest własnością jednostki samorządu 

terytorialnego. Znajdziecie też opinie prawną, która potwierdza, iż dom stanowi gminny zasób 

nieruchomości. Dołączyłem też pismo spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że już nigdy nie stanę się 

właścicielem domu za budowę którego zapłaciłem. Znajdziecie też korespondencję z urzędem dotyczącą 

odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zachęcam Was do zerknięcia na prowadzoną przeze mnie 

stronę http://wlasnosc.waw.pl. 

 

Jestem już bezradny, wy zaś jesteście radni. Pomóżcie! 

501 247 295 

zbigniew@sarata.pl 

02-792 W-wa, ul. Lanciego 9b 
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