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ZAWIADOMIENIE
O możliwości popełnienia przestępstwa przez Sp-nię mieszkaniową „Osiedle Kabaty” w
Warszawie.
Przestępstwo polega na ustawicznym wieloletnim nękaniu mnie i mojej rodziny oraz
generowaniu wirtualnych zadłużeń na moim lokalu z tytułu żądań spłaty kredytu ze starego
portfela, który został spłacony w całości i to 2krotnie w latach 1990-1995 i 1996-2000.
Kredyt był zaciągnięty przez Sp-nię-MATKĘ „Natolin” w 1987r., która przestała istnieć w
1994r. w wyniku podziału na mocy wyroków sądowych.
Sp-nia „Osiedle Kabaty” powstała 21.06.1994r. przejmując od Sp-ni-MATKI „Natolin”
grunty, wybudowane i rozliczone z bankiem PKO BP na mocy ustanowionego i
obowiązującego prawa państwowego budynki (m.in. mój).
Sp-nia „Osiedle Kabaty” obciąża mnie spłatą rat kredytu według tzw. „normatywu” na
podstawie sfałszowanej umowy przekazania-przejęcia długu kredytowego
nr.KM/3/186384/00 z dnia 20 listopada 2000r.
Dowód: umowa przekazania- przejęcia długu kredytowego z dn. 20.11.2000r.
Nadmieniam, że OBECNA Sp-nia „Natolin”( pierwotna nazwa Niska Zabudowa) została
wydzielona w 1994r. z osiedla Wolica. Liczyła 58 członków i w chwili podziału Sp-niMatki ”Natolin” była w trakcie budowy i pierwszych zasiedleń. Jest więc sprawą
ewidentną, iż poza nazwą przejętą po podzielonej Sp-ni-Matce nie miała nic wspólnego z
budową mojego budynku ani wielu innych, bo po prostu w tym czasie NIE ISTNIAŁA.
Jest również logiczne, że nie miała prawa posiadać dokumentów, które rzekomo
przekazywała w 2000r. Sp-ni „Osiedle Kabaty”.
Umową tą, obie Sp-nie przekazywały-przejmowały bliżej nieokreślone zobowiązania
kredytowe zaciągnięte na budynki oznaczone symbolami inwestycyjnymi: K-01;K-02;K03;K-04;K-05.
Budynkowi K-01 został przypisany adres mojego budynku Dembego 22A, co jest
ewidentnym oszustwem. Budynek Dembego 22A we wszystkich dokumentach źródłowych
nosi oznaczenie inwestycyjne K-12.
Dowody:
1.pozwolenie na budowę
2.protokół przekazania budynku do użytku

3.przydział lokalu (będący również potwierdzeniem daty faktycznego zamieszkania w lokalu)
4.wniosek Sp-ni „Osiedle Kabaty” do gminy Ursynów o bezpłatne przekazanie gruntów i
budynków z 1995r.
Sp-nia „Osiedle Kabaty” wymusza ode mnie (a po śmierci mego męża usiłuje wymusić od
mojego syna) spłatę wygenerowanych przez siebie wirtualnych „zadłużeń”
Od 2000r. Sp-nia „Osiedle Kabaty” naraziła mnie i moją rodzinę na niepowetowane
straty(oprócz materialnych ok. 100.000 zł), przyczyniła się do śmierci mego męża a mnie i
syna na utratę zdrowia. Przestępstwo generowania „zadłużeń” trwa nadal.
Dowód: Pismo sp-ni z dnia 8.08.2017r. z kolejną kwotą zadłużenia
Proszę o uczciwe i rzetelne zajęcie się tą sprawą. Już dość przestępstw w spółdzielniach
mieszkaniowych.
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Załączniki:
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