
Oświadczenie złożone przez senatorów  
                    Wiesława Dobkowskiego, Izabelę Kloc,  
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w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznik praw obywatel-
skich Ireny Lipowicz oraz do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowni Państwo! 
Następca prawny Przedsiębiorstwa Budowy Huty Warszawa przekazał Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod 

Wierzbą” zakładowe lokale mieszkalne. W dniu 15 czerwca 2000 r. burmistrz gminy Warszawa-Bielany do-
konał sprzedaży niniejszej nieruchomości położonej przy ulicy Przybyszewskiego 42 za kwotę 6522 zł. W 

budynku znajdowało się sześć lokali, po około 60 m2 każdy. W toku postępowania administracyjnego Na-
czelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 sierpnia 2001 r. orzekł o niezgodności z prawem uchwały, na 

mocy której nastąpiła sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości. Pomimo to wyrok dotychczas nie został 

wykonany, trwa czyszczenie kamienic, a ich lokatorzy są sukcesywnie eksmitowani. Obecnie eksmisja doty-
czy ponad 90-letniej osoby, która zamieszkuje tamtejszy lokal od czasu oddania budynku do użytku, tj. od 
1957 r. Zaznaczamy, że budynki te zostały wybudowane z funduszu mieszkaniowego Przedsiębiorstwa Bu-
dowy Huty Warszawa, w tym ze znacznym wkładem lokatorów. 

Prosimy o szczegółowe zbadanie okoliczności tej bulwersującej sprawy. W szczególności prosimy o pod-
jęcie działań mających na celu uznanie za nieważne czynności, które były wykonane ze złamaniem prawa lub 

z rażącym jego naruszeniem. 
Pana Prokuratora Generalnego prosimy o potraktowanie niniejszego oświadczenia również jako zawiado-

mienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby, które bezprawnie legalizowały 

działania, włączając w to sędziów i notariuszy działających wbrew prawu i zasadom współżycia społecznego. 
Prosimy także Pana Prokuratora Generalnego o sprawdzenie, czy ktoś celowo nie dopuścił do przedawnienia 

karalności przestępstw, w tym popełnionych w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 
Podkreślenia wymaga fakt, że lokatorzy wielokrotnie o przestępstwach informowali zarówno organy pro-

kuratury, jak i prokuratora generalnego. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań w celu wstrzymania 

wszelkich bezprawnych czynności egzekucyjnych w stosunku do wymienionego lokalu. Prosimy również o 

zbadanie, jakie przeszkody spowodowały, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I 
SA 981/01) do tej pory nie został wykonany. Do refleksji Pana Prokuratora Generalnego pozostawiamy pi-
smo o sygn. PG IV Ko2/125/12 z dnia 30 marca 2012 r. 
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