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Rada Gminy Warszawa - Ursynow podejmujac w dniu 25.07.2000 r.
Uchwale Nr 287 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste na rzecz
Spoldzielni Mieszkaniowej
"Przy Metrze" nieruchornosci oznaczonych jako
dzialki ewidencyjne or 411 i nr 4/3 z obrebu 1-11-05 0 laczne] powierzchni
3 ha 02 a 82 m2, ustalila pierwsza oplate z tytuhi uzytkowania wieczystego w
wysokosci 15 % wartosci gruntu, kt6rej koszty musza pokryc czlonkowie
Spoldzielni,
co spowoduje znaczne obciazenie finansowe ich budzetow
domowych.
W zwiazku z tym, Zarzad S.M. ,)'rzy Metrze" zwraca si~ z goraca
prosba 0 zastosowanie
99 % bonifikaty do pierwszej oplaty z tytulu
uzytkowania wieczystego gruntu dla w/w dzialek.
Uzasadnieniem powyzszej prosby jest fakt, ze Spoldzielnia realizujac na w/w
terenach budynki mieszkalne dla wlasnych czlonkow starala si~ aby cena 1 m2
mieszkania byla jak najnizsza, natomiast koniecznosc uiszczenia pierwszej
oplaty znacznie podniesie t~ cene. Jest wysoce prawdopodobne, ze wlasciciele
tych mieszkan nie zgodza sie na poniesienie dodatkowych kosztow (tym
'bardziej, ze inwestycje te zostaly juz rozliczone), a wowczas koszty pierwszej
oplaty obciaza wszystkich czlonk6w Spoldzielni.
Wiekszosc czlonk6w naszej Spoldzielni to ludzie niezamozni, czesto to ludzie
ubodzy , pozbawieni pracy, korzystajacy z doplat do czynszu i u1g w oplatach za
uzytkowanie wieczyste. SCltez osoby, ktore pomimo otrzymywanej pomocy nie
sa w stanie terminowo oplacac czynszow. Obciazenie tych ludzi dodatkowymi
duzymi kosztami spowoduje zwiekszenie ich zadluzenia wobec Spoldzielni.
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Jednoczesnie pragniemy podkreslic, ze :
- do konca 1997 roku oplaty wnoszone przez S.M. ,,Przy Metrze" za
uzytkowanie grunt6w (tj. za uzytkowanie
wieczyste
i podatek od
nieruchomosci) obejmowaly znacznie wieksza powierzchnie grunt6w niz
obecna, kt6ra wyznaczona zostala liniami rozgraniczajacymi
na mapach do
ce16w prawnych,
stanowiacych zalaczniki do akt6w notarialnych na
uzytkowanie wieczyste dzialek ew. nr 7/2; 7/7; 7/9 oraz na dzierzaw dzialek
ew. nr 411 i4/3,
-
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S.M. .Przy Metrze" jako jedna z pierwszych Spoldzielni na terenie Gminy
Ursyn6w uregulowala sprawy terenowe "starych zasobow' i przez caly czas
regularnie wplaca na rzecz Gminy oplaty zwiazane z gruntami, czego nie
mozna powiedziec 0 wielu innych Spotdzielniach na terenie naszej Grniny,
Proces regulacji stosunlc6w wlasnosciowych na terenach objetych nowymi
inwestycjami zostal skutecznie powstrzymany na okres kilku Jat w zwiazku z
zaskarzeniem
przez pieciu
czlonkow
Spoldzielni
uchwal
Zebrania
Przedstawicieli,
stanowiacych podstawe prawna do zawarcia w 1997r. aktu
notarialnego
ustanawiajacego
uzytkowanie
wieczyste
na rzecz naszej
Spoldzielni.

W swietle przedstawionych
argument6w
Grainy, za co z gory w imieniu mieszkancow
dziekujemy.
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liczymy na przychylnosc Rady
SM. .Przy Metrze" serdecznie

Z powazaniem

