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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Deweloperów „Wierzbowa”, dzia³aj¹ce w imieniu stuosiem-

dziesiêcioosobowej grupy poszkodowanych klientów krakowskiego dewelopera „Leopard” SA, poprosi³o
mnie o zwrócenie uwagi na ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ dotycz¹c¹ decyzji wymiaru sprawiedliwoœci w sto-
sunku do osób poszkodowanych przez nieuczciwych deweloperów.

Jak wynika z nades³anych informacji, w roku 2006 poszkodowani zawarli z Firm¹ Inwestycyjn¹
„Leopard” SA umowy notarialne na budowê mieszkañ. Umowy nie budzi³y zastrze¿eñ prawników, któ-
rych poproszono o opiniê. Klienci zap³acili za mieszkania ca³e sumy ustalone w umowach. Jednak za-
nim w³asnoœæ mieszkañ zosta³a przeniesiona na klientów, deweloper zaci¹gn¹³ od amerykañskiej firmy
Manchester Securities Corporation gigantyczn¹ po¿yczkê w wysokoœci 37,5 miliona z³, oprocentowan¹
na 25%, na realizacjê innych inwestycji. Po¿yczkê tê zaci¹gn¹³ pod zastaw mieszkañ, nie informuj¹c
klientów o obci¹¿eniu hipoteki na rzecz osób trzecich, a nastêpnie og³osi³ upad³oœæ. Mieszkania sta³y siê
sk³adnikiem masy upad³oœciowej, a firma Manchester jest uprzywilejowana w prawach do odzyskania
pieniêdzy. Oznacza to, ¿e syndyk mo¿e sprzedaæ mieszkania po to, aby „Leopard” SA móg³ sp³aciæ swój
d³ug wzglêdem firmy Manchester. Poszkodowani znajduj¹ siê dopiero w czwartej grupie zaspokojenia
wierzytelnoœci, co w praktyce oznacza, ¿e nie wystarczy dla nich pieniêdzy na pokrycie poniesionych ko-
sztów, a zaci¹gniête kredyty bêd¹ musieli sp³acaæ przez kolejne lata.

Tê bulwersuj¹c¹ sprawê szeroko komentowa³y media, a sami poszkodowani na bie¿¹co informuj¹
o problemie na stronach www.okradli.pl i www.wierzbowa.pl. Prowadzone jest równie¿ przez Prokura-
turê Okrêgow¹ w Krakowie œledztwo w tej sprawie, jednak do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

W roku 2010 poszkodowani wygrali sprawê w S¹dzie Okrêgowym w Krakowie, który przyzna³ im ra-
cjê i okreœli³ obci¹¿enie hipoteczne nieruchomoœci z lokalami mieszkalnymi, wynikaj¹ce z umowy po-
miêdzy deweloperem a funduszem Manchester, jako niezgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz
krzywdz¹ce konsumentów i w konsekwencji niewa¿ne. Jednak w 2011 r. s¹d apelacyjny zmieni³ wyrok
s¹du okrêgowego, uznaj¹c, ¿e klienci wiedzieli o obci¹¿eniu hipoteki. Wyrok s¹du apelacyjnego jest pra-
womocny i obecnie poszkodowanym pozostaje jedynie sporz¹dzenie skargi kasacyjnej.

Znaczna liczba pokrzywdzonych konsumentów, waga sprawy (dziesi¹tki milionów z³otych strat, sta-
nowi¹cych wartoœæ wp³aconych przez sto osiemdziesi¹t osób pieniêdzy za mieszkania) i sposób dzia³a-
nia przedsiêbiorców – to wszystko sprawia, ¿e problem wymaga zdecydowanej interwencji. Dlatego
uprzejmie proszê Pana Ministra o analizê sprawy pod wzglêdem legislacyjnym oraz informacjê, czy po-
szkodowane przez krakowskiego dewelopera osoby maj¹ szansê na otrzymanie na w³asnoœæ zakupio-
nych mieszkañ lub zwrot poniesionych kosztów.

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark




