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W zwiazku z Pana pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r zawierajqcym prosbe
o wyznaczenie terminu spotkania z Paniq Prezydent m.st. Warszawy w sprawie uzyskania
tytulu wlasnosci do budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Lanciego 9B, przekazuje
ponizsze wyjasnienia.

Biuro Gospodarki Nieruchornosciarni w pismach z dnia 3 lutego 2014 r. oraz z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sposob bardzo szczeqolowy poinforrnowalo Pana 0 stanie formalno
prawnym zabudowanego gruntu polozoneqo w Warszawie przy ul. Lanciego, ozn. jako
dzialka ew. nr 4/1 0 powierzchni 2,1380 ha w obrebie 1-11-05 oraz przy ul. Migdatowej 10,
ozn. jako dzialka ew. nr 4/3 0 powierzchni 0.8902 ha w obrebie 1-11-05. Przedstawiony
w ww pismach stan formalno-prawny przedmiotowej nieruchomosci nie ulegf zmianie,
a przekazane informaqe Sa nadal aktualne.

Miasto Stoleczne Warszawa jest wlascicielem gruntu polozoneqo w Warszawie przy
ul. l.ancieqo i ul. Migdafowej 10, uregulowanego w ksiedze wieczystej KW nr
WA2M/00222009/6, a Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" jest wieloletnim dzierzawca
d~iaf~i ew. nr 4/1 - na podstawie umowy dzierzawy zawartej w formie aktu notarialnego Rep.

-A' nr 13556/97 z dnia 2 pazdziernika 1997 r., a Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migdafowa 11';
jest wieloletnim dzierzawca dzialki ew. nr 4/3 - na podstawie ww. umowy, podzialu SM .Przy
Metrze" I wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodrniescia Wydziaf VI Cywilny z dnia
7 listopada 2008 r. sygn. akt VI C 371108, orzekajqcego, ze SM .Miqdalowa II" od dnia
4 grudnia 2002 r. jest sukcesorem praw i obowiazkow SM .Przy Metrze" wynikajqcych z ww.
umowy dzierzawy w zakresie dzialki ew. nr 4/3. Zatem obie Spoldzielnie, w chwili obecnej
posiadaja tytUf prawny do przedmiotowego gruntu na podstawie ww. umowy dzierzawy

Majqc powyzsze na -uwadze inforrnuje, ze m. st. Warszawa, jake wlasciciel gruntu,
rnoze rozwazyc ewentualnie sprzedaz gruntu na rzecz wieloletniego dzierzawcy, na
podstawie przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnla 1997 r. ° gospodarce
nteruchomosciaml, tj. dzialki ew. nr 4/1 na rzecz SM .Przy Metrze" a dzialk: ew. nr 4/3 na
rzecz SM .Miqdalowa II". W przypadku zamiaru Spoldzielni skorzystania z takiej mozliwosci,
niezbedne byloby zlozenie stosownych wnioskow. W przypadku zlozenia takich wnioskow,
Biuro Gospodarki Nieruchornosciarni podejmie czynnosci w celu zbadania czy zostaly
spelnione przeslanki okreslone w ww przepisie.

Wobec faktu, ze stan prawny i faktyczny nieruchornosci gruntowej objetej ksieqa
wieczysta KW nr WA2M/00222009/6, ktorej wieloletnimi dzierzawcami sa Spoldzielnia
Mieszkaniowa .Przy Metrze" oraz Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migdafowa II", nie uleql
zmianie a ewentualna sprzedaz nieruchornosci moqlaby nastapic wylacznie na rzecz ww.
Spoldzielni Mieszkaniowych ( po zlozeniu przez nie stosownych wnioskow), zdaniem Biura
Gospodarki Nieruchornosciarni brak jest uzasadnienia do yznaczenia terminu spotkania
z Paniq Prezydent w sprawie uzyskania przez Pa tutu wlasnosci do budynku ~
segmentu mieszkalnego przy ul. Lanciego 9B

Zbigniew Sarata
ul. Lanciego 98
02-792 Warszawa

Warszawa, 2015. ;10.~3,GK-WO-I-BPA-72240-697 -08
L.dz. 8l{0/2015

URZ.t\D MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Gospodarki Nieruchomosciarni
pl. S Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 22 443 20 OQ,faks 22 443 200,
nieruchomosci@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl


