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RADY GMINY WARSZAWA - URSYNOW

z dnia 25.07. 2000 r.

w sprawie ~olnienia z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosci wydzier-
zawionej na 29 13t i zabuaowanej oa podstawie zezwolenia ua budowe, polozonej pomiedzy
ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, ~N oraz oddania pm:dmi~_t~wego gruntu
w uzytkowanie wieczyste,--------- _ ...

Na podstawie art 18 ust2 pkt 9 lita ustawy z dnia 8 maroa 1990r. 0 samorzadzie gmin-
nym (tekstjednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z pozn. zm.) oraz art. 37 ust.J ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 gospodaroe nieruchomosciami (Dz.U. Nr 1L5poz. 74 z poin. zm.) - Ra-

_" da Gminy Warszawa Ursynow ucbwala co nastepuje:

§1

Zwalnia si~ Z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosc oznaczonajako
KW NT J2.4284-cz., stanowiaca na mapie KEM NT 1.1l.05-18/97 dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obr.
1-11-05 0 l(\.cznej pow. 3ha 02a 82m2 , wydzierzawiona na 29 lat izabudowana na podstawie
zezwolenia na budowe, polozona pomiedzy ulicami; Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej,
KEN.

§2

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

§3

Wykooanie uchwaly powierza si{(Zarzadowi Gminy Warszawa-Ursynow.

§4
"\

U chwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,

§5
..

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

do UchwaJy Nr 287
Rady Gminy Wanzawa-Ursyn6w

z dnia 25.07.2000r.

Uchwala Nr 401 z dnia 8 lipca 1997r. Rada Gminy Warszawa-Ursyn6w przeznaczyla
do wydzierzawienia na 29 lat na rzecz SM "Przy Metrze ", nieruchomosc sk:ladaj~c~ sie
z dz.ew.nr 4/1 i4/3 z obr. 1-11-05 0 laczne] pow. 3ha 02a 82m2, polozona pomiedzy ulica-
mi: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN.

Umowa dzierzawy zostala zawarta w formie aktu notarialnego dnia 2 pazdziernika
1997r.

SM "Przy Metrze" w pismie z dnia 1 marca 1999r. wystapila do Gminy ooddanie
ww. nieruchomosci w ui;ytkowanie wieczyste.

Podstawq 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-
wiacych wlasnosc Skarbu Paastwa a odpowiednia rada tub sejmik - w odniesieniu do nieru-
chomosci stanowiqcych wlasnosc jednostki samorzadn terytorialnego, odpowiednio w drodze
zarzadzenia lub uchwaly, moga zwolnic Z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruoho-
mosci przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizacje urzqdzeii infrastruktury
technicznej alba innych celow publicznych, jezeli cele te b~dtl.realizowane przez podmioty, dla
ktorych sa to cele statutowe ikt6rych dochody przezaacza sit( w calosci na dzialalnosc statu-
towa, Przepis ten stosuje sif( rowniez, gdy sprzedaz nieruchomosci nastepuje oa rzecz osoby ,
ktora dzierzawi nieruchomosc na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jezeli rue-
ruchomosc ta zostala zabudowana na podstawie zezwolenia oa budowe ".

Gmina jut zadysponowala ww. nieruchomoscia, Sp6ldzielnia grunt zabudowala. Po-
wolana podstawa prawn a stano wi przeslanke do zakonczenia regulacji prawnej gruntu.

SM "Przy Metrze" wydzielila sie ze SBM "Natolin''- nastepcy prawnego SBM "Ursy-
now", kt6rej przedmiotowy tere~..W!.a!.:e.rzekazany protokolem zdawczo-odbiorczym w dniu {,
5.12.19~ W ~22 czerwca 1998r. SM"'''pay MettZe" i'"SBM'::N8iOliii' ..4~lii~fi ,
'n~uszem GraZmi,SQ.$..llygQ4L~~~~:, <!.0.!Xczq~~E~~g.o rQ~z;ni~ ..~d~itqw \_.../
maJiltkowych ob_~.Sp.oldzielni, YI tym roszczeD.0 ustanowienie uZytkowania wieczystego grun-
tii- po.lOwnego -pomiedzy ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN . Zgodnie
z postanowieniem ugody -Rep. A or 5184/98 prawa i roszczenia, dotyczace przedmiotowej
nieruchomosci ostatecznie pozostaly sldadnikiem maj~tku SM "Przy Metrze".

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

Pierwsza oplata z tytuhi uZytkowania wieczystego wyniesie 15% wartosci gruatu, V·----- _.,. ,.__-
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