
 

pismo do Prezydenta Warszawy  

1/3 

 

Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa 

ul. Lanciego F. M. 9b 

tel: 501 247 295 
e-mail: zbigniew@sarata.pl 
 

Warszawa 7 stycznia 2019 

 

 

 
 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

do rąk własnych 

 

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego w art. 35 określa terminy załatwiania spraw 

przez organy administracji publicznej. Granicą jest miesiąc w przypadku sprawy szczególne 

skomplikowanej. Art. 36 zaś zobowiązuje do niezwłocznego powiadomienia strony o 

niemożności załatwienia sprawy w przewidzianym prawem terminie. 

26 listopada 2018 złożyłem na odpowiednim formularzu wniosek o spotkanie z Panem. 

Miałem zamiar przedstawić problem tysięcy warszawskich rodzin, które sfinansowały budowę 

lokali, ale nie są ich właścicielami, bowiem lokale te od dziesięcioleci są własnością miasta 

stołecznego Warszawy. Od ponad 40 dni nie doczekałem się żadnej reakcji. 

Milczenie ze strony urzędu specjalnie mnie nie dziwi. Podobny wniosek złożyłem za 

prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz 18 lutego 2015 roku 

(http://sm.sarata.pl/korespondencja/HGW_formularz.pdf). Również nie doczekałem się żadnej 

reakcji. Czyżby była to nowa świecka tradycja – ignorowanie kodeksu postępowania 

administracyjnego? 

W roku 2016 na podstawie opublikowanej w Internecie mapy własności miasta 

(http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci)  stołecznego 

Warszawy dokonałem inwentaryzacji budynków w dzielnicy Ursynów, które są wzniesione na 

gruncie miejskim, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste. Doliczyłem się przeszło 

400 budynków, w których mieszkało ponad 14 tysięcy rodzin (http://wlasnosc.waw.pl/districts). 

Z kolei mój sąsiad uzyskał dane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Wynika z nich, iż spółdzielnie mieszkaniowe dzierżawiły 400 ha gruntów. Ekstrapolując areał 

gruntów dzierżawionych przez spółdzielnie ursynowskie na całą Warszawę można oszacować 

ilość rodzin na około 34 tysiące. Ilość budynków na gruntach dzierżawionych mogła wynieść 

nawet tysiąc. 

We wrześniu 2018 złożyłem wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o podanie 

aktualnego zestawienia ilości lokali w budynkach wzniesionych na gruntach dzierżawionych. 

Podległy Panu urząd stosuje obstrukcję, odmawia udostępnienia danych dotyczących dzielnic 

Mokotów i Ursynów. Moje wątpliwości budzą też dane dotyczące dzielnic Praga, Wola, czy 
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Ursus. Dlatego też od decyzji odmownej złożyłem stosowne odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego. 

Budynki o których piszę sfinansowali z własnych środków członkowie spółdzielni 

mieszkaniowych. Niestety na podstawie art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego budynki 

wraz ze wszystkimi lokalami są własnością miasta stołecznego Warszawa. 

Ponadto budynki te należą do gminnego zasobu nieruchomości co wynika z art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami i art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie 

kodeksu cywilnego. Potwierdza to załączona opinia prawna. 

Władze nie wykonują swoich właścicielskich obowiązków – zawarcia pisemnej 

umowy o administrowanie co zostało określone w art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Nie dopilnowały też, aby zarządca zawarł umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej co wynika z art. 186 ust. 3 wspomnianej ustawy. Skoro zaś nie ma 

umowy o administrowanie nie może być mowy o składaniu sprawozdań, które są wymagane na 

podstawie art. 186a u.g.n. 

Pan oraz podlegli Panu urzędnicy możecie zostać oskarżeni na podstawie Art. 231. § 1: 

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 

obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

Obawiam się, że w przyszłości nie będzie już Pan mógł zasłaniać się działaniem nieumyślnym i 

nie obejmie Pana § 3 wspomnianego artykułu: 

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 Jeżeli zaś chodzi o wyrządzenie istotnej szkody dziesiątkom tysięcy warszawiaków to sprawa 

jest prosta – pozbawiliście ich własności. Zapłacili za budowę mieszkań, a mieszkają w lokalach 

komunalnych. Przypomnę parę zasad określonych w Konstytucji RP które łamie Pan i 

kierowany przez Pana urząd, lub na podstawie których możecie Pan i Pańscy współpracownicy 

ponieść odpowiedzialność:  

  
 Art. 7.  
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.  
Art. 16.  
2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach 
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.  
Art. 21.  
1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.  
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za 
słusznym odszkodowaniem.  
Art. 46.  
Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu.  
Art. 64.  
1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.  
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej.  
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3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 
istoty prawa własności.  
Art. 75.  
1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, 
w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.  
Art. 77.  
1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 
działanie organu władzy publicznej.  
Art. 83.  
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  
Art. 87.  
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.  
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.  
Art. 171.  
1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.  

 

Z dniem 1 stycznia 2019 ogromna rzesza rodzin w Polsce została uwłaszczona na 

gruncie. Dotyczyło to tych, którzy mieszkali na działkach będących w ich użytkowaniu 

wieczystym. Niestety ustawodawca zapomniał o gruntach dzierżawionych. Czy władze 

samorządowe też będą udawały, że nie ma problemu? 

 Nie żałuję, iż Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już prezydentem Warszawy, 

zastanawiam się natomiast czy nie popełniłem błędu głosując na Pana? 

 

 

 

 

z poważaniem 

 

______________________ 

 

 

załączniki: 

1. Wniosek o spotkanie złożony 26 listopada 2018 

2. Informacja publiczna z 2016 roku. 

3. Opinia prawna dotycząca gruntów dzierżawionych 

4. Szacunki problemu w całej Warszawie 

5. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
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Zabrałem się za szacowanie problemu gruntów dzierżawionych. Jak wykazała moja inwentaryzacja na 
podstawie http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci z 2016 
roku na Ursynowie są 403 budynki w których mieszkają 14 172 rodziny 
(http://wlasnosc.waw.pl/districts). 
 
Ursynów ma 150 tysięcy mieszkańców. Ludność Warszawy liczy 1,750 mln. Gdyby demograficzne 
proporcje ursynowskie ekstrapolować na obszar całej Warszawy można by się spodziewać przeszło 4 
tysięcy budynków i 160 tysięcy rodzin. Te wielkości nie wydają się jednak wiarygodne. Ursynów jest 
stosunkowo nową dzielnicą, gdzie o wiele łatwiej było narobić bałaganu prawnego, niż na obszarach 
przedwojennej Warszawy. 
 
Dlatego posłużę się alternatywną metodą. Z informacji publicznej udostępnionej w 2016 roku wynika, 
że spółdzielnie w Warszawie dzierżawią areał 403,0709 ha (http://wlasnosc.waw.pl/coops). 
Podsumowałem powierzchne dzierżawione przez spółdzielnie z Ursynowa. 
 

spółdzielnia obszar [ha] 

SM Stokłosy 37,400 

SM Imielin 22,700 

SM Wyżyny 14,800 

SM Kabaty 0,200 

SM Jary 13,800 

SM Ursynów 37,000 

SM Przy Metrze 3,000 

SM Na Skraju 38,500 

Dzielnica Ursynów 167,400 

 
Z prostej proporcji można domniemywać, że w całej Warszawie znajduje się 970 takich budynków w 
których mieszka 34 tysięcy rodzin. Jest to bardzo prawdopodobna wielkość ze względu na podobną w 
różnych dzielnicach gęstość i wysokość zabudowy spółdzielczej. 
 
W przypadku całego kraju proporcja demograficzna natomiast może się bardzo dobrze sprawdzić. 
Wszak Warszawa rozwijała się po wojnie podobnie jak inne aglomeracje. Polska ma 38 mln 
mieszkańców. Stosując prosta proporcję do ludności Warszawy można sadzić, że problem dotyczy 21 
tysięcy budynków, zaś rodzin – 740 tysięcy.  
 
Jeżeli przyjmiemy przeciętną wielkość mieszkania jako 60 m2, przeciętną cenę metra na rynku 
wtórnym – 7 tys. zł/m2 i pomnożymy te liczby przez 14 tysięcy mieszkań na Ursynowie otrzymamy 
szacunkową kwotę prawie 6 miliardów złotych. W całej Warszawie będzie to przynajmniej 14 
miliardów złotych. A jakiej wartości mieszkań pozbawiono lokatorów w skali kraju? Można się 
spodziewać, że 300 miliardów złotych. 
 
Podkreślenia wymaga, że są to tylko przybliżona szacunki. 
 
Zbigniew Sarata 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci
http://wlasnosc.waw.pl/districts
http://wlasnosc.waw.pl/coops
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Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa 

ul. Lanciego F. M. 9b 

tel: 501 247 295 
e-mail: zbigniew@sarata.pl 
 

Warszawa 21 grudnia 2018 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

za pośrednictwem 

Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego 

00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3 

dotyczy:  

DGP-IP.1431.183.2018.ABA(23.ABA) 

CRWIP/7393/18 

 

O D W O Ł AN I E  

od decyzji 4/2018 z dnia 7 grudnia 2018 

 

W dniu 7 września 2018 przesłałem do urzędu wniosek w trybie dostępu do informacji 

publicznej. Chodziło mi o uzyskanie zestawienia budynków wzniesionych na gruntach 

dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego. 

Mieszkańcy takich budynków w znakomitej większości finansowali ich budowę a w 

efekcie na podstawie art. 48 i art. 235 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny 

właścicielem budynków jest miasto stołeczne Warszawa. Członkom spółdzielni nie 

przysługują prawa do lokali i na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 

gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy - mieszkają w gminnym zasobie 

nieruchomości. 

W końcu października 2018 dostałem częściową odpowiedź. Nadeszły informacje o nie 

wystąpieniu takiej sytuacji  lub mniej albo bardziej kompletne wykazy budynków. Odpowiedziały 

dzielnice Białołęka, Ochota, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Żoliborz, Bemowo, 

Bielany, Praga Północ, Rembertów, Ursus, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy i Wola.  

Odmówiono mi natomiast udzielenia informacji dotyczących dzielnic Mokotów i Ursynów. 

Uzasadnienie sprowadzało się do powołania art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. i stwierdzenia, że 

wymagany nakład środków i zaangażowanych pracowników wpłynąłby negatywnie na tok 

realizacji ustawowych zadań. Przykładowo w dzielnicy Mokotów wymagałoby to oddelegowania 

1 pracownika na okres 2 miesięcy. W dzielnicy Ursynów oddelegowanie 1 pracownika na okres 

14 dni. 

Zawezwany do wskazania ważnego interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie 

wnioskowanych informacji powoływałem się na faktyczną komunalizację bez odszkodowania 

wzniesionych za prywatne pieniądz budynków. Podkreślałem, że budynki takie w świetle prawa 

stanowią gminny zasób nieruchomości, a ogromna skala problemu (dziesiątki tysięcy rodzin) 
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wymaga pilnego podjęcia działań naprawczych. Moje argumenty okazały się zdaniem urzędu 

niewystarczające. 

Oczywiście urzędy Dzielnicy Mokotów i Ursynów mają rację twierdząc, że na pewien czas 

musiałyby oddelegować do kwerendy pracownika dlatego, że do tej pory urzędy nie 

wykonywały ciążących na nich obowiązków. Obowiązkiem urzędów jest wiedza o stanie 

posiadanych nieruchomości i ich mieszkańcach. Urząd powinien albo we własnym zakresie 

administrować gminnym zasobem nieruchomości i dysponować danymi o ilości lokali oraz 

powierzchni budynku, albo zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

zawrzeć z podmiotem zewnętrznym pisemną umowę o administrowanie. W tym drugim 

przypadku mógłby potrzebne dane uzyskać natychmiast od swojego podwykonawcy 

(administratora). 

Podana na górze strony 3 decyzji powierzchnia 80 ha na Ursynowie nie budzi mojego 

zaufania. Z informacji uzyskanych przez mojego sąsiada w roku 2016 wynika, że 8 spółdzielni 

na Ursynowie dzierżawiło 167 ha. Jest mało prawdopodobne, że w ciągu 2 lat udało się 

rozwiązać połowę problemów.  

Przy okazji dodam, że deklaracje innych dzielnic także nie wydają się wiarygodne. W roku 

2016 dziesiątki hektarów dzierżawiły spółdzielnie Jelonki, Praga, Ochota, Ursus, czy 

Mszczonowska. Nazwy spółdzielni sugerują konkretną lokalizację. Obawiam się, że niektórzy 

burmistrzowie mogli poświadczyć nieprawdę 

Wyjaśniam też powód dla którego wnioskowałem o podanie dosyć szczegółowych 

danych. Ilość lokali w budynku pozwoli określić ilość rodzin, które zostały pozbawione 

własności. Powierzchnia budynków pozwoli oszacować kwotę o jaką bezprawie wzbogaciło się 

miasto stołeczne Warszawa kosztem wielu jego mieszkańców. Daty ustanowienia i 

zakończenia dzierżawy pozwolą zorientować się kiedy miasto stołeczne Warszawa może 

rozpocząć akcję wykwaterowania mieszkańców, bo ktoś z urzędników będzie miał takie 

widzimisię i na przykład zażąda przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu pierwotnego.  

Urząd nie dopatrzył się interesu publicznego w udostępnieniu na prowadzonej przeze 

mnie stronie internetowej danych dotyczących ilości rodzin fałszywie przekonanych, że 

mieszkają we własnych lokalach. Mogę zrozumieć obawę urzędników o totalną kompromitację. 

Zdaję sobie sprawę, że upublicznienie informacji może wywołać burzę i dlatego uważam, że 

podanie informacji leży wyłącznie w interesie publicznym. 

 

 

 

z poważaniem 

 

______________________ 

 

W załączeniu: 

1. Informacja publiczna z 2016 roku 

2. Opinia prawna z 2018 roku 

 

 


