
Kielce, 14.02.2017 

Oświadczenie Michała Sołowowa w sprawie terenów ogródków 
działkowych przy al. Waszyngtona w Warszawie 

 W związku z informacjami o moim rzekomym udziale w procesie reprywatyzacji tere-
nów ogródków działkowych w Warszawie, przy al. Waszyngtona, chciałbym przedstawić 
fakty związane z tym procesem i moim udziałem w tej sprawie. 

 Podkreślam, że nigdy nie brałem udziału w procesach skupowania i handlu roszcze-
niami, nie czyniła też tego żadna ze spółek, których jestem lub byłem właścicielem. Transak-
cja zakupu 50 proc. udziałów w spółce posiadającej prawa do ww. nieruchomości została 
przeprowadzona przez Echo Investment S.A. - w której wówczas posiadałem udziały mniej-
szościowe. Była to normalna transakcja biznesowa, która nie miała nic wspólnego ze sku-
powaniem roszczeń od starszych osób za często symboliczne wręcz kwoty. Echo dokonało 
zakupu udziałów w spółce posiadającej potwierdzone wyrokami sądów prawo własności do 
nieruchomości przy al. Waszyngtona w Warszawie. Transakcja została przeprowadzona w 
2003 roku - prawie trzy lata po tym, jak spółka Projekt S stała się stroną postępowania o 
zwrot nieruchomości i już po tym jak Urząd m.st. Warszawy dokonał wydzielenia owej nie-
ruchomości, gdyż przebieg jej granic oraz stan własności zostały ustalone i nie budziły wąt-
pliwości. 

 Ujawniane w ostatnim czasie fakty w sprawie historii i praw własności do ww. terenu 
dowodzą, że firma Echo Investment S.A. nie tylko nie dopuściła się jakichkolwiek działań 
niezgodnych z prawem, ale stała się podmiotem poszkodowanym w wyniku działania osób             
i firm, z którymi przeprowadziła w dobrej wierze transakcję. Z całą mocą podkreślam, że         
w momencie zawierania transakcji przez Echo Investment S.A. ze spółką Projekt S, Projekt S 
był w posiadaniu niebudzących niczyich wątpliwości praw do ww. nieruchomości. 

 Dziś, ale dopiero od ok. trzech miesięcy, wiemy już, że stan prawny wygląda odmien-
nie od przedstawianego wówczas przez przedstawicieli spółki Projekt S. W listopadzie 2016 
r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy zawar-
tej w 2000 roku pomiędzy spółkami Nowe Dzielnice S.A. (reaktywowana spółka, która wy-
stąpiła z roszczeniami do władz Warszawy) i Projekt S Sp.z o.o., przenoszącej na Projekt S 
roszczenie do zwrotu opisywanej nieruchomości. To pierwsze orzeczenie sądowe lub decy-
zja administracyjna w całej historii tej sprawy, w którym sąd lub jakikolwiek organ potwier-
dził nieprawidłowości przy reaktywacji spółki Nowe Dzielnice S.A. i przy przeniesieniu praw 
do zwrotu nieruchomości. Zatem obejmując w 2003 roku udziały w Projekt S, jak i w okresie 
późniejszym, Echo Investment działało w uprawnionym przekonaniu, iż Projekt S posiada    
w pełni legalny tytuł prawny do  posiadanych aktywów,  czyli terenów ogródków działko-
wych.  

 W konsekwencji wspomnianego wyroku, Echo Investment S.A. niezwłocznie po uzy-
skaniu pisemnego uzasadnienia, w styczniu tego roku skierowała do sądu dwa pozwy od-



szkodowawcze przeciwko osobom, które sprzedawały Echu w okresie między 2003 a 2008 
rokiem udziały w spółce Projekt S Sp. z o.o. 

 Jak pokazują powyższe fakty, w wyniku licznych zdarzeń na które ani ja, ani nikt       
w spółce Echo Investment S.A. nie miał żadnego wpływu, inwestycja zakończyła się stratą 
(za akcje Projekt S spółka Echo zapłaciła łącznie 20,4 mln zł). Mimo potwierdzonych ówcze-
śnie poprzez wyroki sądów praw do własności, spółka nigdy nie uzyskała prawa do ww. nie-
ruchomości ani odszkodowania.  

 Podkreślenia wymagają nadto dwie istotne okoliczności, które są dotąd albo prezen-
towane opacznie, albo całkowicie pomijane w publicznym przekazie: 

- Po pierwsze - brak uchwalenia planu zagospodarowania przedmiotowego terenu, nie tylko 
nie jest działaniem sprzyjającym spółce Echo Investment S.A., ale – w kontekście przepi-
sów regulujących roszczenia dekretowe – uniemożliwiał spółce Projekt S przekształcenie 
jej pierwotnego roszczenia na roszczenie o przekazanie nieruchomości zamiennej lub          
o odszkodowanie za brak zwrotu nieruchomości w naturze; 

- Po drugie - postępowanie zwrotowe w przedmiotowej sprawie trwa od siedemnastu lat,    
a z udziałem Echa od lat czternastu i w toku tego postępowania Urząd  Miasta st. War-
szawy - po zwróceniu mu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2008 roku - nie 
tylko nie dokonał zwrotu nieruchomości ani nie wydał ewentualnej decyzji o wypłacie od-
szkodowania, ale nie wydał jakiejkolwiek decyzji, w tym także negatywnej dla Echa (co 
umożliwiłoby Echu działania odszkodowawcze). Wydaje się, że w tym samym czasie wiele 
innych postępowań dekretowych, kończyło się nie tylko dokonaniem zwrotów nierucho-
mości, ale kończyło się takim efektem po stosunkowo krótkich procedurach.  

 Oświadczam ponadto, że w toku postępowania dekretowego w przedmiotowej 
sprawie ani ja, ani nikt z moich współpracowników, nie spotykał się w tej sprawie ani ofi-
cjalnie, ani nieoficjalnie z władzami Warszawy (poprzednimi lub obecnymi), w tym w szcze-
gólności z Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz lub którymkolwiek z jej zastępców. 
Na marginesie chcę zwrócić uwagę na okoliczność, iż powszechne w Polsce zjawisko nie-
chęci urzędników różnego szczebla i różnych instytucji do kontaktów z interesantami, w tym 
przedstawicielami polskiego biznesu, będące m.in. wynikiem pomówień i nagonek - podob-
nych, jak zaistniałe w niniejszej sprawie, oceniam jako patologię naszej rzeczywistości spo-
łeczno-gospodarczej. Równocześnie bowiem inwestorzy zagraniczni są w tym zakresie trak-
towani zdecydowanie przychylniej i nie napotykają na takie bariery i problemy.  

 Informuję również, że od marca 2015 roku nie jestem już akcjonariuszem Echo Inve-
stment S.A. 

Załączam historiografię sprawy. 

Michał Sołowow 



Fakty dotyczące postępowania dekretowego dla terenu ogródków 
działkowych przy al. Waszyngtona w Warszawie 

I. Okoliczności postępowania dekretowego spółki „Projekt S” w zakresie zwrotu nieruchomości 
położonej w Warszawie przy ul. Kinowa/Al.Waszyngtona i Al.Stanów Zjednoczonych (działka nr ¾, 
obręb 3-05-10; teren ogródków działkowych): 

1. Wniosek o zwrot w/w nieruchomości (ustanowienie tzw. własności czasowej, obecnie użytkowa-
nia wieczystego) został złożony 10 lutego 1949 r. przez spółkę „Nowe Dzielnice” S.A.. 

2. 8 grudnia 2000 r., wskutek przejęcia roszczenia zwrotowego co do części gruntów, będących 
przed II wojną własnością spółki „Nowe Dzielnice”S.A.,  następcą prawnym spółki „Nowe Dzielni-
ce” S.A. w zakresie postępowania o zwrot w/w nieruchomości stała się spółka „Projekt S” Sp.        
z o.o. 

3. 11 października 2002 r. Urząd m.st. Warszawy, po wykonaniu badań co do przebiegu granic oraz 
stanu własności nieruchomości, o której zwrot ubiegały się spółki „Nowe Dzielnice S.A., a potem 
„Projekt S” Sp. z o.o., dokonał wydzielenia nieruchomości, co do której przebieg granic oraz stan 
własności zostały ustalone i nie budziły wątpliwości (decyzja  Nr 95/2002 z 11.10.2002 r.). 

4. 23 kwietnia 2003 r. -  spółka „Echo Investment” S.A. nabyła 50% udziałów w spółce „Projekt S” 
Sp. z o.o. To więc prawie 3 lata po tym, jak spółka „Projekt S” stała się stroną postępowania          
o zwrot nieruchomości – jako następca prawny spółki „Nowe Dzielnice” S.A.  Z uwagi na fakt, iż 
„Echo Investment” S.A. nie znała szczegółów dotyczących postępowania zwrotowego, a nadto 
postępowania te są długotrwałe i obarczone ryzykiem nieuwzględnienia roszczenia o zwrot, co do 
pozostałej części udziałów w spółce „Projekt S” spółka „Echo Investment” S.A. nie zdecydowała 
się na ich nabycie w tamtym czasie, zapewniając sobie jedynie prawo ich nabycia po odzyskaniu 
przez „Projekt S” praw do nieruchomości.  

5. 17 września 2003 r. Prezydent m.st. Warszawy , decyzją nr GK/DW/I/895/99/MD, działając na 
podstawie art. 7 Dekretu z dnia 27.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 
m.st. Warszawy, ustanowił na rzecz spółki „Projekt S” Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego 
działki nr ¾ z obrębu 3-05-10, położonej w Warszawie przy ul.Kinowej/ Al.Waszyngtona/Al.Sta-
nów Zjednoczonych; 

6. 23 marca 2004 r. Prezydent m. st. Warszawy, wskutek samodzielnego rozpatrzenia adresowanej 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratury Okręgowej w Warszawie na decy-
zje o zwrocie nieruchomości, decyzją nr 284/GK/04 uchylił swoją pierwotną decyzję o ustano-
wieniu użytkowania wieczystego na rzecz spółki „Projekt S’ Sp. z o.o. 

7. „Echo Investment” S.A., jako 50% udziałowiec spółki „Projekt S”,  włączyło się do postępowania    
o zwrot nieruchomości po wydaniu w dniu 23.03.2004 r. przez Prezydenta M.St.Warszawy decyzji 
uchylającej wcześniejszą decyzję o zwrocie nieruchomości, zlecając renomowanej kancelarii 
prawnej analizę okoliczności prawnych i ewentualne wniesienie skargi kasacyjnej od tej decyzji. 

8. 12 lipca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem w sprawie I SA Wa 
735/04, uwzględniając skargę spółki „Projekt S” Sp. z o.o., uchylił decyzję Prezydenta m. st. War-
szawy z dnia 23 marca 2004 r., jako wydaną z naruszeniem prawa. 

9. 21 listopada 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie I OSK 104/06, uchylił wyrok WSA 
z dnia 12 lipca 2005 r., nakazując sądowi I instancji ponowną analizę czy Prezydent m.st. Warsza-
wy ma prawną kompetencję do uchylania swojej własnej prawomocnej decyzji w tej sprawie. 



10.W dniu 28 lutego 2007 r. WSA w Warszawie, rozpoznając ponownie sprawę, ponownie wydał 
wyrok uchylający decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2004 r., argumentując, iż 
Prezydent nie ma podstaw prawnych do samodzielnego uchylania swoich własnych prawomocny-
ch decyzji. 

11.14.01.2008 r. – Echo ostatecznie nabyła pozostałych udziałów w spółce „Projekt S”. To 8 lat po 
tym jak spółka „Projekt S” stała się stroną postępowania zwrotowego i prawie 5 lat po tym, jak 
wydana została pierwotna decyzja Prezydenta m. st. Warszawy (17.09.2003 r.) o zwrocie (usta-
nowieniu prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości. 

12.12 września 2008r. WSA w Warszawie, wydał wyrok, w którym uchylił decyzję Prezydenta m.st. 
Warszawy z 17 września 2003r. o zwrocie (ustanowieniu użytkowania wieczystego) nieruchomo-
ści na rzecz spółki „Projekt S” Sp. z o.o. 

13. Sprawa wróciła do Urzędu m.st. Warszawy do ponownego rozpoznania wniosku o zwrot nieru-
chomości i nadal nie została ostatecznie zakończona, ani decyzją o zwrocie, ani decyzją o odmo-
wie zwrotu, pomimo, iż od 2008 r. zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze (organ II in-
stancji) jak i sąd administracyjny, wydawały postanowienia wskazujące na przewlekłość postępo-
wania i konieczność wydania decyzji merytorycznych w sprawie. Podkreślenia wymaga fakt, iż 
brak jakiejkolwiek decyzji Urzędu Miasta st. Warszawy w sprawie – także ewentualnie decyzji ne-
gatywnej – uniemożliwiał dotąd Echu podejmowanie jakichkolwiek kroków prawnych, w tym tak-
że ewentualnych działań prawnych wobec osób, które sprzedały Echu spółkę Projekt S, jako 
podmiot uprawniony do uzyskania zwrotu nieruchomości.  

14. Z informacji uzyskanych w toku postępowań sądowo-administracyjnych i postępowania zwro-
towego przed Urzędem M.St.Warszawy wynika, iż Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi-
ła (prowadzi nadal?) postępowania dotyczące: 

I. wznowienia działalności przez spółkę „Nowe Dzielnice” S.A., wskutek którego to postępo-
wania wskazanego spółka „Nowe Dzielnice” S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru 
Spółek w roku 2015. 

II. zaspokojenia roszczeń byłych akcjonariuszy spółki „Nowe Dzielnice” S.A. w drodze 
międzyrządowej umowy polsko-belgijskiej. Ostateczny wynik postępowania nie jest znany. 

15. Michał Sołowow, zarówno w roku 2003 (kiedy „Echo” nabyło 50% udziałów w spółce „Projekt 
S”) jak i w okresie późniejszym (w tym do 2008 roku – kiedy została uchylona decyzja Prezydenta 
m.st. Warszawy o zwrocie nieruchomości) nie był dominującym akcjonariuszem spółki giełdowej 
„Echo Investment” S.A. a tym samym nie był ani pośrednio, ani bezpośrednio udziałowcem spółki 
„Projekt S”.  

16.„Echo Investment” S.A., w okresie od 2003r do 2008r. na zakup udziałów w spółce „Projekt S” 
poniosła łącznie koszty w wysokości 20,4 mln złotych. Biorąc pod uwagę wycenę Nieruchomości 
opiewającą na 142 mln zł, przy założeniu, iż za użytkowanie wieczyste płaci się cenę wstępną      
w wysokości 25% wartości gruntu I uwzględniając konieczne koszty ewentualnej relokacji ogród-
ków działkowych (nota bene – usytuowanych na tym terenie bez jakiegokolwiek tytułu prawne-
go), Echo zapłaciło za spółkę Projekt S co najmniej rynkową wartość Nieruchomości, do której 
prawa miała ta spółka – a nie kwotę 1 mln złotych, jak nieprawdziwie usiłują podawać różne 
źródła. 

17.W listopadzie 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność 
umowy zawartej w 2000 roku pomiędzy spółkami „Nowe Dzielnice” S.A. i „Projekt S” Sp.z o.o., 
przenoszącej na „Projekt S” roszczenie do zwrotu terenów ogródków działkowych w Warszawie 
przy al. Waszyngtona. Jest to pierwsze orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna w całej 



historii tej sprawy, w którym sąd lub jakikolwiek urząd potwierdził nieprawidłowości przy reakty-
wacji spółki Nowe Dzielnice S.A. 

18.W konsekwencji wyroku „Echo Investment” S.A., niezwłocznie po uzyskaniu pisemnego uzasad-
nienia tego wyroku, w styczniu 2017r. skierowała do sądu dwa pozwy odszkodowawcze przeciw-
ko osobom, które sprzedawały „Echu” w okresie lat 2003 do 2008 udziały w spółce Projekt S Sp.  
z o.o. 

Powyższe fakty i przedstawiona chronologia zdarzeń, wskazuje jednoznacznie, iż: 

I. „Echo Investment” S.A. nie uczestniczyło w żaden sposób w procedurze wznowienia dzia-
łalności spółki „Nowe Dzielnice” S.A.; 

II. „Echo Investment” S.A. nie uczestniczyło w żaden sposób w założeniu spółki „Projekt S” 
Sp. z o.o. i nabyciu przez tą spółkę roszczenia o zwrot nieruchomości; 

III. „Echo Investment” S.A. nie uczestniczyło w żaden sposób w zainicjowaniu postępowania 
administracyjnego przed Urzędem m.st. Warszawy o zwrot nieruchomości – czy to przez 
spółkę „Nowe Dzielnice” S.A., czy przejętego następnie przez spółkę „Projekt S”, jako na-
stępcę prawnego spółki „Nowe Dzielnice” S.A. „Echo Investment” S.A. włączyło się do po-
stępowania zwrotowego w marcu 2004 r., pół roku po tym jak Prezydent m.st. Warszawy 
wydał decyzję o zwrocie nieruchomości na rzecz spółki „Projekt S”; 

IV. postępowanie dotyczące zwrotu wyżej opisywanej nieruchomości położonej w Warszawie 
toczy się od 1949 roku, a po wznowieniu działalności przez spółkę „Nowe Dzielnice” – 
przez lat kilkanaście (data wznowienia działalności „Nowych Dzielnic” nie jest nam znana), 
w tym co najmniej przez 3 lata przed nabyciem udziałów spółki „Projekt S” przez „Echo 
Investment” S.A. i przez ponad 8 lat przed przejęciem przez Echo” dominującego udziału 
kapitałowego w tej spółce. Postępowanie to nie zakończyło się jakąkolwiek decyzją U.M.-
St.Warszawy, w tym w szczególności decyzją o zwrocie Nieruchomości lub wypłacie od-
szkodowania.  


