
Ad. 4
lnforrnuje, ze byla Gmina Warszawa-Ursyn6w oraz m. st. Warszawa nie
partycypowaJy w kosztach budowy infrastruktury zwiqzanej z realizacja osiedla
MigdaJowaI.

Ad. 3
Delegatura 8iura Gospodarki Nieruchomosciami w Dzielnicy Ursyn6w nie posiada
informacji 0 zawartych opr6cz umowy dzierzawy, innych umowach, w tym umowy na
administrowanie budynkami. W tej sprawie do udzielenia odpowiedzi wlasclwa jest
SM .Przy Metrze".

Ad.2
SM .Przy Metrze" jest dzierzawca gruntu (dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05), czyli
posiadaczem zaleznyrn a nie posiadaczem samoistnym. Warunkiem zastosowania
art. 231 §1 Kc jest posiadanie samoistne.

Ad. 1
WJascicielemdz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05 na kt6rej zlokalizowany jest segment
budynku przy ul. Lanciego 98 jest m. st. Warszawa. 8udynek jest czescia skladowa
gruntu, wlascicielern gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa (art. 48 Kc).
8udynek zostal wybudowany przez SM .Przy Metrze", kt6ra ma roszczenie 0
uregulowanie stanu prawnego nieruchornosci na jej rzecz. Umowa dzierzawy z dnia
2.10.1997r. zawarta ze Spoldzielnia zostanie rozwiazana z chwila zawarcia umowy
notarialnej w sprawie ustanowienia uzytkowania wieczystego gruntu wraz z
przeniesieniem wlasnosci budynku na rzecz SM .Przy Metrze". W6wczas
Sp6Jdzieinia bedzie uzytkownikiern wieczystym gruntu oraz wlasciclelern budynku
(art. 235 Kc). W tej sprawie toczy sie postepowanie, kt6re prowadzi WydziaJObrotu
Nieruchornosciami 8iura Gospodarki Nieruchornosclarni. Obecnie Sp6Jdzieinia
administruje budynkiem i jest zobowiazana zgodnie z umowa dzierzawy do
ponoszenia wszelkich oplat i swiadczen publicznych zwiazanych z wydzlerzawlona
nieruchornoscia oraz przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepis6w a w
szczeqolnosci Prawa budowlanego, przepisow sanitarnych oraz przepisow
dotyczqcych ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia
terenu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r. w sprawie udostepnienia
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, przekazuje
nastepujace informacje.
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