
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu państwa M. i Z. J., zam. (…), z prośbą o interwencję i wzruszenie pra-

womocnie zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej instancji przed Sądem Rejonowym 

w Tychach, sygn. akt IX Ns 159/17, w drugiej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt 

IV Ca 618/18. Moim zdaniem państwo J. zostali pokrzywdzeni przez nieuwzględnienie ich stanowiska oraz 

nierozpatrzenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zakres zwy-

kłego zarządu rzeczą wspólną, polegającej na przeprowadzeniu koniecznych prac remontowych dachu, izola-

cji fundamentów i kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego położonego w T. przy ul. (…) na działce 

gruntu o nrze (…). Remont dachu według kosztorysu sporządzonego na zlecenie współwłaścicieli J.R i H.R. 

miał wynieść 99 366,94 zł, a izolacja fundamentów z wykonaniem drenażu i kanalizacji deszczowej – 

56 657,64 zł. 

Państwo J. od początku kwestionowali zasadność kosztorysu oraz skalę napraw. Z opinii rzeczoznawcy 

budowlanego sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie o sygn. akt I Ns 1026/11 o dział spadku 

i zniesienie współwłasności wynika, iż pokrycie dachowe jest w stanie dostatecznym i wymaga niewielu na-

praw. Według państwa J. nie zachodzi również potrzeba izolacji fundamentów. Zauważyć należy, iż państwo 

J. nie sprzeciwiali się konieczności dokonania napraw, a kwestionowali jedynie ich koszt i rozmiar. Przed-

miotowe postępowanie dotyczyło napraw koniecznych, a nie prac mogących wpłynąć jedynie na ulepszenie 

nieruchomości, a wskazane przez wnioskodawczynie prace są pracami inwestycyjnymi. 

Nie jest prawdą, że państwo J. przez wiele lat utrudniali przeprowadzenie prac remontowych i sami nie 

dokonywali żadnych napraw. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, 

że przeprowadzali prace remontowe dachu i to oni starali się wykonać prace wskazane w decyzji śląskiego 

wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego z dnia 31 sierpnia 2017 r., a tylko przez J.R. nie doszło do 

ich wykonania. Podkreślić należy, iż ŚWINB nie stwierdził w swojej decyzji, aby zachodziła konieczność 

naprawy całego dachu, izolacji fundamentów oraz kanalizacji. Decyzja ŚWINB zawierała listę koniecznych 

do wykonania prac i, co wymaga stanowczego podkreślenia, nie znajdowały się tam prace objęte przywoła-

nym postępowaniem. 

Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił wniosku państwa J. o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, 

choć był on w pełni uzasadniony, biorąc pod uwagę rozbieżności pomiędzy oceną stanu technicznego budyn-

ku dokonaną przez ŚWINB a oceną biegłego. Wskazać należy również, iż biegły dokonał pierwszych oglę-

dzin bez udziału państwa J., polegając jedynie na uwagach i twierdzeniach przedkładanych przez pozostałych 

współwłaścicieli. Orzeczenia zarówno sądu pierwszej instancji, jak i sądu drugiej instancji obarczone są wie-

loma błędami, a przede wszystkim opierają się na uznaniu, iż czynności wskazane przez J.R. i H.R. są napra-

wami koniecznymi, podczas gdy z opinii prof. J.K. oraz decyzji ŚWINB płyną zupełnie inne wnioski. Sądy w 

ogóle nie wzięły pod uwagę rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego. 

Ponadto państwo J. wykonali szereg prac naprawczych określonych decyzją państwowego inspektora nad-

zoru budowlanego z dnia 31 maja 2017 r., w wyniku czego ŚWINB uchylił w tej części przedmiotową decy-

zję. Sąd pierwszej instancji zatem wbrew zgromadzonemu materiałowi dowodowemu stwierdził, iż opinia 

biegłego M.T. jest zbieżna z ustaleniami ŚWINB. Istotną okolicznością pominiętą przez sądy obu instancji 

jest również to, że obecnie stan budynku nie zagraża zdrowiu i życiu jego mieszkańców. W przedmiotowych 

orzeczeniach brak również wskazania kwot, za jakie naprawy powinny zostać dokonane. Jednoznacznie 

stwierdzić należy, iż wydając postanowienia, sądy kierowały się nie interesem wszystkich współwłaścicieli, 

a jedynie interesem wnioskodawczyń. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości państwo J. zostali narażeni nie tylko na pokrycie niewspółmier-

nie wysokich kosztów prac rzekomo naprawczych, a zupełnie niekoniecznych, ale także doznali niesprawie-

dliwości poprzez całkowite ignorowanie przez sądy ich stanowiska i zgłaszanych wniosków dowodowych. 

 



Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośrednio 

naruszające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i sądownic-

twie. Mając to na uwadze, wobec okoliczności, w jakich doszło do wydania orzeczeń we wskazanej sprawie, 

oraz sposobu przeprowadzenia i zakończenia postępowania proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podję-

cie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości 

wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 519
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu 

Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, a także powiatowego inspektora bu-

dowlanego w Tychach oraz śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Katowicach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


