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W dniu 7 sierpnia 2018 wystosował Pan pismo do ówczesnej prezydent 

Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące statusu prawnego budynków 

posadowionych na gruntach dzierżawionych. Ponieważ kopia pisma trafiła również 

do mnie – postanowiłem po raz kolejny napisać do pani prezydent. Kopię mojego 

listu dołączam. Zawiera ono prawomocny wyrok oddalający powództwo spółdzielni 

mieszkaniowej o zapłatę czynszu wobec członka, którego lokal został wzniesiony na 

gruncie dzierżawionym. 

Odpowiedź pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z 8 października 2018, dotyczyła 

mojego jednostkowego przypadku i w żaden sposób nie odnosiła się do dziesiątek 

tysięcy warszawskich rodzin, które nie mogły być z dniem 1 stycznia 2019 

uwłaszczone na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Moja intencją było zaś 

kompleksowe rozwiązanie problemu gruntów dzierżawionych. 

Wkrótce po wyborach samorządowych i zaprzysiężeniu nowego prezydenta 

Warszawy podjąłem kolejną próbę uświadomienia władzom miasta wagi problemu. 

26 listopada 2018 wypełniłem odpowiedni formularz chcąc spotkać się z panem 

Rafałem Trzaskowskim. Niestety, pomimo upływu terminu przewidzianego w 

kodeksie postępowania administracyjnego urząd milczał. 

Dlatego 7 stycznia 2019 złożyłem kolejne pismo do prezydenta Warszawy. 

Nauczony doświadczeniem obawiam się zignorowania pisma, lub kolejnej deklaracji 

zawierającej informację, iż rozwiązanie mojej indywidualnej sprawy może nastąpić 

dopiero po zakończeniu procesu sądowego pomiędzy miastem stołecznym 

Warszawa a spółdzielnią mieszkaniową Przy Metrze. A trzeba Panu wiedzieć, że 

proces ten w pierwszej instancji (sygn. akt XXIV C 16/12 oraz XXIV C 549/15) trwa 

już od 7 lat i nic nie wskazuje na to aby miał się wkrótce zakończyć. Potem zaś 

będzie apelacja i zapewne skarga kasacyjna niezależnie od tego która strona wygra. 
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Zarówno bowiem miasto jak też spółdzielnia nie liczą się ani z kosztami 

postępowania ani nie są zainteresowanie szybkim zakończeniem sporu. 

8 stycznia 2019 w radiowej Trójce na pytania słuchaczy odpowiadał Minister 

Inwestycji i Rozwoju. Udało mi się dodzwonić do radia i zgłosić przedstawicielce 

ministerstwa problem gruntów dzierżawionych. Nie była w stanie odnieść się do 

meritum i poradziła abym skontaktował się z Departamentem Mieszkalnictwa. Tak 

też zrobiłem i następnego dnia wysłałem maila załączając wspomniane wcześniej 

pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 

Bardzo proszę rzucić na nie okiem, zawiera bowiem moim zdaniem istotne 

argumenty prawne oraz oszacowanie wagi problemu. Według mnie w całej 

Warszawie z „ustawy uwłaszczeniowej” nie mogło skorzystać ponad 30 tysięcy 

rodzin. Wartość przejętych bez odszkodowania przez warszawski samorząd 

mieszkań jest rzędu 14 miliardów zł. Moim zdaniem problem jest na tyle poważny, 

aby zainteresowały się nim władze państwowe. 
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