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00-501 Warszawa

działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze", odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego w załączeniu, dalej określanej jako: "Spółdzielnia", niniejszym zwracamy się z prośba 
o pilne podjęcie wszelkich dostępnych działań faktycznych i legislacyjnych pozostających 
w Państwa kompetencji, celem uregulowania kwestii prawnych związanych z ustanowieniem 
prawa użytkowania wieczystego na gruntach dzierżawionych obecnie przez Spółdzielnie - 
chodzi o tzw. Osiedle Migdałowa na warszawskim Ursynowie.

Celem wprowadzenia wskazujemy, że zgodnie z umową dzierżawy z dnia 02.10.1997 r., m.st. 
Warszawy przekazało Spółdzielni do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków działkę 
ewidencyjną o numerze 4/1 w obrębie 1-11-05 dla której prowadzona jest księga wieczysta 
o numerze WA2M 00222009/6. Obecnie, w związku z podziałem Spółdzielni, dzierżawa 
wykonywana jest w części wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Migdałowa", a w części 
wyłącznie przez Spółdzielnię. Na rzecz m.st. Warszawy uiszczany jest czynsz kwartalny, który 
aktualnie wynosi 10.376,42 zł. brutto. Okres dzierżawy został ustalony na 29 lat (umowa 
wygaśnie w 2026 r.). Spółdzielnia zabudowała przedmiotowe nieruchomości budynkami 
jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz pawilonem handlowo - usługowym. Na przedmiotowych 
działkach znajdują się stacje trafo, śmietniki, urządzona została zieleń, drogi i chodniki. Teren 
obecnie jest zamieszkiwany przez kilkuset mieszkańców.

W dniu 25.07.2000 r., Rada Gminy Warszawa - Ursynów podjęła uchwałę nr 287 (Załącznik nr 1 
do niniejszego pisma), zgodnie z którą dzierżawioną nieruchomość przeznaczono do oddania 
w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
zwalniając jednocześnie z obowiązku zbycia tejże nieruchomości w drodze przetargu. Wykonanie 
tejże uchwały powierzono Zarządowi Gminy Warszawa - Ursynów. Do dnia dzisiejszego uchwała 
nie została wykonana, jednakże pozostaje wiążąca dla właściciela nieruchomości (nigdy 
formalnie nie została uchylona i do dziś funkcjonuje w obrocie prawnym).

Po podjęciu uchwały o której mowa powyżej, m.st. Warszawa ponownie wypowiedziało się co do 
warunków nabycia prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 punkt 2 
załącznika do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVIII / 534 / 2004 z dnia 15.04.2004 r. zbycie
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bez przetargu gruntu możliwe jest wtedy, gdy grunt sprzedawany jest na rzecz podmiotu, który 
dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, a nadto:
a) zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest 
zgodne z treścią umowy, a także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
b) wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź jego poprzedników nakładów przewyższa 
wartość zajętego na ten cel gruntu, c) wywiązuje się on ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy.

Z uwagi na fakt, że m.st. Warszawa bez żadnych uzasadnionych podstaw, a także w oderwaniu 
od zasad wynikających z Kodeksu cywilnego podwyższyło dzierżawcy czynsz (ponad 5-krotnie), 
Spółdzielnia występuje aktualnie jako strona pozwana w dwóch procesach sądowych 
wytoczonych przez m.st. Warszawa o zapłatę (postępowania toczą się przed Sądem Okręgowym 
w Warszawie, sygnatura akt XXIV C 16/12 oraz XXIV C 549/15). W związku z powyższym, wymóg 
wynikający z uchwały o którym mowa powyżej tj. wymóg wywiązywania się z zobowiązań wobec 
m.st. Warszawy formalnie nie został spełniony, stąd też właściciel nieruchomości - pomimo 
usilnych prób ze strony dzierżawcy - nie wyraża zgody na przekazanie Spółdzielni gruntu 
i ustanowienie na nim użytkowania wieczystego. Niezależnie od powyższego, dzierżawca uiszcza 
czynsz w dotychczas ustalonej wysokości (niezmiennie, zgodnie z umową). Pomimo iż uchwała 
nr 287 o której mowa powyżej została podjęta 4 lata wcześniej niż uchwała Nr XXVIII / 534 / 
2004 z dnia 15.04.2004 r.. wydzierżawiający powołuje się właśnie na nią jako podstawę 
przemawiająca za brakiem możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz 
Spółdzielni.

Sytuacja jaka ma aktualnie miejsce jest wyjątkowo niekorzystna dla obu stron tj. dla Spółdzielni 
i dla m,st. Warszawy, zaś przede wszystkim dla mieszkańców dzierżawionych nieruchomości. 
Prawa do lokali/domów jednorodzinnych, które zostały przyznane osobom w nich 
zamieszkującym stanowią bowiem wyłącznie ekspektatywę praw właściwych, będąc przejściową 
formą prawną tytułu do nieruchomości. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy przez kolejne lata 
może prowadzić do sytuacji, w której umowa dzierżawy wygaśnie, a lokale -  udostępnione 
pierwotnie na zasadach spółdzielczych - znajdą się w zasobach m.st. Warszawy (przy czym 
aktualne określenie sytuacji prawnej z jaką będziemy mieć do czynienia jest o tyle karkołomne, 
że nie wiemy kto będzie zarządzał tymi nieruchomościami i jakimi tytułami prawnymi 
dysponować będą mieszkańcy).

W związku z powyższym, niezbędne jest także Państwa zaangażowanie (o które niniejszym 
pismem się do Państwa zwracamy) w realny i poważny problem części mieszkańców Ursynowa, 
którzy pomimo uiszczenia wkładów budowlanych na poczet swoich lokali, nie mogą legitymować 
się tytułem prawnym do swojego lokalu/domu jednorodzinnego wyłącznie ze względu na 
nieprzychylna postawę m.st. Warszawy odnośnie do ustanowienia prawa użytkowania 
wieczystego i funkcjonująca wciąż w obrocie krzywdząca uchwałę Rady m.st. Warszawy. Dobra 
wola Spółdzielni w dokonaniu takiego przekształcenia nie jest na tym etapie wystarczająca...

Z poważaniem,
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U C H W A Ł A  NR 287 

RADY GMINY W ARSZAW A - URSYNÓW  

z dnia 2 5 .07 .2000  r.

l

w  sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w  drodze przetargu nieruchom ości wydzier
żawionej na 29 lat i zabudowaną na podstawie zezwolenia na budowę, położoną pomiędzy 
ulicami: Płaskowickięj, Lanciego, Belgradzkiej, KEN oraz oddania przedm iotowego gruntu 
w  użytkowanie w ieczyste.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lita  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin
nym (tekst jednolity D z.U . z 1996r. Nr 13 poz.74 z  późn, zm .) oraz art 37 ust.3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115 poz. 74 z  późn. zm .) - Ra
da Gminy Warszawa Ursynów uchwala co następuje:

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako 
KW Nr 434284-c z , stanowiącą na mapie KEM Nr 1.II .05-18/97 dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obr. 
ł-1 1-05 o łącznej pow. 3ha 02a 82m2 , wydzierżawioną na 29 lat i zabudowaną na podstawie 
zezwolenia na budowę, położoną pomiędzy ulicami: Płaskowickięj, Lanciego, Belgradzkiej,

Przeznacza się nieruchomość określoną w  § 1 do oddania w  użytkowanie wieczyste na 
99 lat na rzecz SM "Przy Metrze".

§5

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Warsza-

\ Ą J - ~  z n o o d  i t , §1

KEN.

§3

W ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Warszawa-Ursynów.

§4

Uchwała w chodzi w  życie z dniem podjęcia.

wa-Ursynów oraz ogłoszeniu w  prasie lokalnej.

Urząd Gonuy Warszawa-Ursynów 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruniamr Przewodniczący Rady Gminy 

Warsżawa-Ursynów
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„U,„Z A ¿ A U  N I E  JO . JE

do U chw ały Nr 287 
Rady G m iny W arszaw a-U rsynów  

z dnia 25.07.2000r.

Uchwałą Nr 401 z  dnia 8 lipca I997r. Rada Gminy W arszawa-Ursynów przeznaczyła 
do wydzierżawienia na 29 lat na rzecz SM "Przy Metrze", nieruchomość składającą się 
z dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obr. 1-11-05 o łącznej pow. 3ha 02a 82m2, położoną pom iędzy ulica
mi: Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN.

Um owa dzierżawy została zawarta w  formie aktu notarialnego dnia 2 października
1997r.

SM "Przy Metrze" w  piśn ie z  dnia 1 marca 1999r. wystąpiła do Gminy o oddanie 
ww. nieruchom ości w  użytkowanie wieczyste.

Podstawą prawną regulacji jest art, 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo
darce nieruchomościami, który stanowi; "Wojewoda - w  odniesieniu do nieruchomości stano
wiących własność Skarbu Państwa a odpowiednia rada lub sejmik - w  odniesieniu do nieru
chom ości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w  drodze 
zarządzenia lub uchwały, m ogą zwolnić z  obowiązku zbycia w  drodze przetargu nierucho
m ości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej albo innych celów  publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla 
których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w  całości na działalność statu
tową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby , 
która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nie
ruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę ".

Gmina już zadysponowała ww. nieruchomością. Spółdzielnia grunt zabudowała. Po
wołana podstawa prawna stanowi przesłankę do zakończenia regulacji prawnej gruntu.

SM  "Przy Metrze" wydzieliła się ze SBM "Natolin"- następcy prawnego SBM "Ursy
nów", której przedm iotowy teren został przekazany protokółem zdawczo-odbiorczym w dniu 
5.l2.1979r. W dniu 22 czerwca 1998r. SM "Przy Metrze" i SBM "Natolin" zawarły przed 
notariuszem Grażyną Sochą ugody notarialne, dotyczące ostatecznego rozliczenia składników 
majątkowych obu Spółdzielni, w tym roszczeń o ustanowienie użytkowania w ieczystego grun
tu położonego pom iędzy ulicami: Płaskowickiej, Lanciego, Belgradzki^, KEN . Zgodnie 
z postanowieniem  ugody -Rep. A  nr 5184/98 prawa i roszczenia, dotyczące przedmiotowej 
nieruchom ości ostatecznie pozostały składnikiem majątku SM "Przy Metrze".

Ustały zatem powody uzasadniające wydzierżawienie przedmiotowego gruntu i jest 
m ożliwe uregulowanie jego stanu prawnego w  sposób definitywny.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 15% wartości gruntu.
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