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Przewodniczacy Rady Gminy
Warszawa-Ursynow

Uchwala podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Warsza
wa-Ursynow oraz ogloszeniu w prasie lokalnej.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,

§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy Warszawa-Ursynow.

§3

..§5

Przeznacza sie nieruchomosc okreslona w § 1 do oddania w uzytkowanie wieczyste na
99lat na rzecz SM "Przy Metrze".

§2

Zwalnia sie z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosc oznaczonajako
KW Nr 124284-cz., stanowiaca na mapie KEM Nr 1.11.05-18/97 dz.ew.nr 411 i 4/3 z obr.
1-11-05 0 lacznej pow. 3ha 02a 82m2 , wydzierzawiona na 29lat izabudowana na podstawie
zezwolenia na budowe, polozona pomiedzy ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej,
KEN.

§1

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a' ustawy z dnia 8 marca 199Or. 0 samorzadzie gmin
nym (tekstjednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z pozn, zm.) oraz art. 37 ust.3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. Nr 115 poz. 74 z pozn, zm.) - Ra
da Gminy Warszawa Ursynow uchwala co nastepuje:

w sprawie zwolnienia z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosci wydzier
zawionej na 29 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowe, polozonej pomiedzy
ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN oraz oddania przedmiotowego gruntu
w uzytkowanie wieczyste. -

z dnia 25.07. 2000 r,

UCHW ALA NR287

RADY GMINY WARSZAWA - URSYNOW
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SM "Przy Metrze" w pismie z dnia 1 marca 1999r. wystapila do Gminy 0 oddanie
ww. nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste.

Podstawa prawna regulacji jest art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospo
darce nieruchomosciami, kt6ry stanowi: "Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomosci stano-

o wiacych wlasnosc Skarbu Panstwa a odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieru
chomosci stanowiacych wlasnosc jednostki samorzadu terytorialnego, odpowiednio w drodze
zarzadzenia lub uchwaly, moga zwolnic z obowiazku zbycia w drodze przetargu nierucho
mosci przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizacje urzadzen infrastruktury
technicznej albo innych ceI6w publicznych, jezeli cele te bedq realizowane przez podmioty, dIa
kt6rych S1\. to cele statutowe iktorych dochody przeznacza sie w calosci na dzialalnosc statu
towa, Przepis ten stosuje sie rowniez, gdy sprzedaz nieruchomosci nastepuje na rzecz osoby ,
ktora dzierzawi nieruchomosc na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 Iat, jezeli nie
ruchomosc ta zostala zabudowana na podstawie zezwolenia na budowe ".

Gmina juz zadysponowala ww. nieruchomoscia, Sp61dzielnia grunt zabudowala. Po
wolana podstawa prawna stanowi przeslanke do zakonczenia regulacji prawnej gruntu.

SM "Przy Metrze" wydzielila sie ze SBM ''Natolin''- nastepcy prawnego SBM "Ursy
now", kt6rej przedmiotowy teren zostal przekazany protokolem zdawczo-odbiorczym w dniu
5. 12.1979r. W dniu 22 czerwca 1998r. SM "Przy Metrze" i SBM ''Natolin'' zawarly przed
notariuszem Grazyna Socha ugody notarialne, dotyczace ostatecznego rozliczenia skladnik6w
majatkowych obu Spcldzielni, w tyro. roszczen ° ustanowienie uzytkowania wieczystego grun
tu polozonego pomiedzy ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN . Zgodnie
z postanowieniem ugody -Rep, A nr 5184/98 prawa i roszczenia, dotyczace przedmiotowej
nieruchomosci ostatecznie pozostaly skladnikiem majatku SM "Przy Metrze". "

Ustaly zatem powody uzasadniajace wydzierzawienie przedmiotowego gruntu i jest
mozliwe uregulowanie jego stanu prawnego w spos6b definitywny.

Pierwsza oplata z tytulu uzytkowania wieczystego wyniesie 15% wartosci gruntu.

1997r.

Uchwala Nr 401 z dnia 8 lipca 1997r. Rada Gminy Warszawa-Ursynow przeznaczyla
do wydzierzawienia na 29 lat na rzecz SM "Przy Metrze ", nieruchomosc skladajaca sie
z dz.ew.nr 411 i 4/3 z obr. 1-11-05 0 lacznej pow. 3ha 02a 82m2, polozona pomiedzy ulica
mi: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN.

Umowa dzierzawy zostala zawarta w formie aktu notarialnego dnia 2 pazdziemika

do Uchwaly Nr 287
Rady Gminy Warszawa-Ursyn6w

z dnia 25.07.2000r.

UZASADNIENIE


	uchwa³a RG 287_1.pdf
	uchwa³a RG 287_2.pdf

