
"Hie oddaje sit: w uiytkowanie wieczyste nleruchomosci gruntowych na cele budownictwa
mieszkanioweqo, z wyjqtkiem realizacji roszczen ° oddanie nieruchomoscl gruntowej w

Szczegolnauwage Sp6tdzielnia zwraca zas na przepisy zawarte w nowej ustawie tj.
art. 15, zgodnie z kt6rym do ustawy 0 gospodarcenleruchomosciarni dodano art. 13 ust. 1 b
w brzmieniu:

W dotychczas prowadzonej z Biurem Mienia Miasta i SkarbuPanstwa (dawniej Biuro
Gospodarki Nleruchomosclaml) korespondencji, a takie podczas spotkania, Sp6tdzielnia)
wyraiata wole uregulowania stanu prawnego grunt6w, przy czym rnogiobv si~ to odbvc
poprzez zawarcie ugody w postepowaniu sqdowym toczacvmsi~ z m.st. Warszawa(sprawa 0
sygnaturze akt XXIV C 549/15 poiaczona ze sprawq 0 sygnaturze akt XXIV C 16/12) oraz
ztoienie przez przedstawicieli Miasta stanowczej deklaracji co do ustanowienia uiytkowania
wieczystego nleruchomosci na rzeez Sp6tdzielni. Takie dziatanie mogtoby zostac
zrealizowane takze poprzez zawarcie umowy przedwst~pnej pod warunkiem wykonania
przez Sp6tdzielni~ ewentualnej ugody zawartej w postepowanlu toczClcym si~ z
pow6dztwa m.st. Warszawy lub spisania protokotu z rokowan. Zawarcie takiej umowy lub
podpisanie protokotu jest tym bardziej rnozllwe, ii w obrocie nadal pozostaje uchwata nr 287
Rady Gminy Warszawa - Ursyn6w z dnia 25.07.2000 r. w sprawie zwolnienia z obowiazku
zbycia w drodze przetargu nieruchornoscl wydzieriawionej na 29, kt6ra to uchwata nie
uzaleinia ustanowienia uiytkowania wieczystegood jakichkolwiek warunk6w.

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa "Przv Metrze" od diuglego czasu zmaga sle z Miastem
Stolecznvm Warszawa 0 regulacje stanu prawnego Paristwa nieruchomosci j rnajac na
uwadze wejscie w iycie ustawy z dnia 20.07.2018 r. 0 "przeksztalceniu prawa uiytkowania
wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkoniowe w prawo wtasnosct tych
gruntOw", zwr6cita uwage Urzedu na skutki, jakie wywota ona w odniesieniu do sytuacji
prawnej naszych Mieszkanc6w z Lanciego 9 i 11 oraz zaproponowata rozwlazanle, kt6re
pozwoli na unikniecie sytuacji, w kt6rej ustanowienie uiytkowania wieczystego bedzle w
og61eniemoiliwe.

SzanowniPanstwo,

lnjormacja ws regu/ocji stanu prawnego grunt6w
bedqcyd: w dzieriawie 29-cio letniej

Budynki: Lanciego 11 i9 -wszystkie

Mieszkancy Nieruchomosci 9 i 16
(do skrzynek)

Warszawa, dnia 18.10.2018 r.
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00 wladornosci:
Antoni Pomianowski
Zastepca Burmistrza Dzielnicy Ursvnow
AI. KEN 61,02-777 Warszawa

Przedstawiajqc te informacle deklarujemy przekazanie niebawem dalszych ustaleri,

Mimo wysytanych ponagleri Spoldzlelnia nie otrzymata iadnej odpowiedzi. Dopiero
wobec przedstawionego wtadzom Dzielnicy Ursyn6w i kierownictwu Biura Mienia Miasta
porozumienia warunkujqcego zgode na uruchomienie komunikacji zbiorowej przez ullce
Migdatower na odcinku nalezacvm do Sp6tdzielni, w celu uniknleda odeiecla kliku osiedli od
linii autobusowych oraz pogtebienia kryzysu komunikacyjnego wywotanego budowa tunelu
w przebiegu POW, udalo sle uzyskac zainteresowanie urzedu Miasta. Liczne zabiegi zarzadu
Dzielnicy w tvrn szczeg61ne osobiste interwencje z-cy Burmistrza Ursvnowa Antoniego
Pomianowskiego doprowadzity do ustalenia spotkania ws. rokowari, ktore odbedzle si~
29.10.2018 roku. liczymy na powazna i rozsadna postawe urzednikow Miasta, kt6rzy dotad
nie przejawiali szczeg61nej woli rozwlazanla problemu, wvbieraiac mllczaca blernosc,

Niezaleznym, choc zwiqzanym z tym problemem jest sprawa sporu sadowego 0
zaplate rzekomo zalegtego czynszu dzlerzawnego za Paristwa nieruchomosc, kt6ry Miasto
podniosto jednostronnym wypowiedzeniem w 2006 roku ponad pleciokrotnie (I). Po 61atach
procesu sijd skierowat sprawe do mediacji, ktora odbvc ma sle 5 listopada 2018.

Niezaleinie od zakresu zastosowania powyiszych przeplsow i ich interpretacji,
Sp6tdzielnia nabrata powainych watpliwoscl co do tego, ezy w ogole bedzle istniata
moiliwosc ustanowienia uiytkowania wieczystego w przedmiotowej sprawie. W zwiazku zas
z ustanowionym wart. 25 ustawy wyjijtkiem, Sp6ldzielnia wezwafa Miasto jui ponad 3
mleslace temu, aby do konca 2018 r. strony podj~ty wszelkie dostepne i konieczne
dziatania eelem zawarcla umowy przedwst~pnej 0 oddanie nleruchomoscl w uiytkowanie
wieczyste, bo tylko takie rozwiclzanie umoiliwi kontynuowanie rozmow w sprawie
regulacji stanu prawnego gruntow. Niestety brak jakichkolwiek dztatari ze strony Urzedu
moie spowodowac, ze po 01.01.2019. r. Mleszkaricv straca jakiekolwiek szanse na
rozwiqzanie problemu tj. nigdy nie uzvskaja jui tytutu prawnego do gruntu w postaci
uiytkowania wieczystego. Majerc zas na uwadze dotychczasowe rozmowy oraz przewlektosc
postepowanla z powodztwa rn.st. Warszawy 0 podwyiszenie czynszu dzieriawnego,
proponowane rozwiqzanie wydaje sle bye optymatne i korzystne dla obu stron.

"Ptzepisuart. 13 ust. lb punkt 1)ustawy zmienianejwart. 15n;e stosuje sit:w sprawach:
1) 0 ·oddanie nieruchomosci gruntowych w uiytkowanie wieczyste no podstowie
dotvchczasowycnprzeptsow, w ktorych przed dniem 1stycznia 2019 r. sporzqdzonoprotokol
z przetargu lub rokowati albo zawarto umowt: przedwstt:pnq 0 oddanie nieruchomosci
gruntowej w uiytkowanie wieczyste;"

oraz art. 25 nowej ustawy w brzmieniu:

uiytkowanie wieczyste oraz ustanowienia uiytkowanlo wieczystego w ramach
gospodarowanianieruchomosclami przezKrajowyZasobNieruchomosci."
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