
W zwiazku z pismem z dnia 18 lipca 2013r. podpisanym przez Pana i innych
posiadaczy segment6w znajdujacych sie na gruncie stanowiacyrn wlasnosc
m.st. Warszawy, polozonyrn w Warszawie przy ul. Lanciego, oznaczonym jako
dzialka ewidencyjna nr 4/1 w obrebie 1-11-05 0 powierzchni 2,1380 ha
i ul. Migdatowej 10, oznaczonym jako dzialka ewidencyjna nr 4/3 w obrebie 1-11-05
o powierzchni 0,8902 ha, przekazu]e ponizsze informacje.

-- _. W dniu 12 marcel 1997r. zostalo zawarte porozurnienie" porniedzy Gmiria
Warszawa Ursyn6w (kt6rej nastepca prawnym jest Miasto Stoleczne Warszawa)
a Spoldzielnia Budowlano - Mieszkaniowa .Natolin" i Spoldzielnia Mieszkaniowq
.Przy Metrze". W ww. porozumieniu ustalono, ze SM .Przy Metrze" otrzyma od
Gminy niezabudowany grunt 0 powierzchni okolo 3 ha, polozony przy ul. Migdatowej,
na kt6rym zrealizuje budownictwo mieszkaniowe, zas w zamian zrzeknie sie na rzecz
Gminy prawa uzytkowania wieczystego gruntu 0 powierzchni ok. 5700 m2,

polozoneqo przy ul. Lanciego, na kt6rym zlokalizowana byla siedziba Urzedu
Dzielnicy Ursyn6w.

urnowa zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 13556/97 z dnia
2 pazdziernika 1997r., Gmina Warszawa - Ursyn6w oddala w dzierzawe na okres
29 lat, nieruchornosc qruntowa, stanowiaca dzialki ewidencyjne nr 4/1 i 4/3 w obrebie
1-11-050 lacznej powierzchni 30.282 m2, na rzecz SM .Przy Metrze".

Majac prawo do gruntu, Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" wybudowala
budynki mieszkalne na dziatkach ewidencyjnych nr 4/1 i 4/3, a nastepnie wystapila
do Urzedu Gminy Warszawa - Ursyn6w z wnioskiem 0 oddanie na jej rzecz
ww. gruntu w uzytkowanie wieczyste. Uchwala nr 287 z dnia 25 lipca 2000r. Rada
Gminy Warszawa - Ursyn6w zwolnila z obowiazku zbycia w drodze przetargu
ww. zabudowany grunt oraz przeznaczyla go do oddania w uzytkowanie wieczyste,
na rzecz SM .Przy Metrze".

Nastepnie uchwala nr 10/2002 z dnia 16 czerwca 2002r. Zebrania
Przedstawicieli Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" zostal dokonany podzial
ww. Spoldzielni. Z jej zasob6w utworzona zostala Spoldzielnia Mieszkaniowa
"Migdatowa II". Z planu podzialu sktadnik6w oraz praw i zobowiazan SM .Przy
Metrze", bedaceqo zalacznikiern nr 3 do ww. uchwaly wynika, ze SM "Migdatowa II"
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przejela od SM .Przy Metrze" prawa i zobowiazania wynikajqce z umowy dzierzawy
z dnia 2 pazdziernika 1997r. w stosunku do gruntu, stanowiqcego dzialke
ewidencyjnq nr 4/3 w obrebie 1-11-05 0 powierzchni 8.902 m2, wraz
z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym znajdujqcym sie na tym gruncie.
Jednoczesnie Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migdatowa II" przejela roszczenia wobec
Miasta Stoleczneqo Warszawy 0 ustanowienie prawa uzytkowania wieczystego
gruntu wskazanego w umowie dzierzawy i przeniesienia wlasnosci wybudowanego
na tym gruncie budynku.

W dniu 17 marca 2003r. Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migdatowa II" wystapila
do Urzedu w Dzielnicy Ursyn6w 0 rozwiazanie umowy dzierzawy z dnia
2 pazdziernika 1997r., zawartej ze SM .Przy Metrze", w czesci dotyczacej terenu,
kt6ry jest w jej posiadaniu i jednoczesnie zawarcie nowej umowy na takich samych
warunkach. Jednak przy rozwiazaniu takiej umowy, potrzebna jest zgoda obu stron,
a wiec zar6wno Miasta Stoleczneqo Warszawy, jak i SM .Przy Metrze". Spoldzielnia
Mieszkaniowa .Przy Metrze" przy wyrazeniu zgody na rozwiazanie umowy dzierzawy
z dnia 2 pazdziernika 1997r. powinna zlozyc oswiadczenie, ze zobowiazania, kt6re
wynikajq z porozumienia z dnia 12 marca 1997r. pozostaja przy tej Spoldzielni.
Jednoczesnie ww. porozumienie obejrnowalo zobowiazanie SM .Przy Metrze" do
przekazania na rzecz Gminy Warszawa - Ursyn6w gruntu, bedaceqo w jej
uzytkowaniu wieczystym, na terenie kt6rego znajdowala sie siedziba Urzedu
m.st. Warszawy Dzielnicy Ursyn6w. Gmina Warszawa - Ursyn6w wywiazala sie
z zobowiazania wynikajqcego z tego porozumienia, natomiast Spoldzielnia
Mieszkaniowa .Przy Metrze" nie spelnila powyzszeqo zobowiazania i nie przekazala
na rzecz m.st. Warszawy gruntu polozoneqo przy ul. Lanciego.

Miasto Storeczne Warszawa jako Wydzierzawiajqcy, w oswiadczeniu z dnia
- ~ ~-24-s.ier:pnia~2004+.~~z-goQ~ +lG--pr:zejscie---pr:aw-i-0oowi¥k6w~~r:z-eGz ~

Spoldzielni Mieszkaniowej "Migdatowa II", w odniesieniu do dziatki ewidencyjnej
nr 4/3, wynikajqcych z umowy dzierzawy z dnia 2 pazdziernika 1997r. Jednak
warunkiem skutecznosci powyzszeqo oswiadczenia byto:
• poddanie sie przez SM .Miqdatowa II" rygorowi egzekucji w trybie przepisu

art. 777 pkt 4 i pkt 5 kpc, co do obowiazku terminowego wnoszenia oplat z tytulu
dzierzawy i obowiazku zwrotu przedmiotu umowy po jej wyqasnieciu,

• oswiadczenie SM .Przy Metrze", iz zobowiazania wynikajqce z porozumienia
zawartego w dniu 12 marca 1997r. porniedzy Grnina Warszawa - Ursyn6w, SBM
.Natolin" i SM .Przy Metrze", pozostaja przy SM .Przy Metrze".

Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" powyzszeqo oswiadczenia nie
zaakceptowala, w zwiazku z czym umowa dzierzawy z dnia 2 pazdziernika 1997r. nie
zostala zmieniona.

W dniu 20 marca 2006r. Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migdatowa II" wystapila
z pow6dztwem przeciwko Miastu Stolecznernu Warszawa m.in. 0 ustalenie, ze jest
ona sukcesorem praw i obowiqzk6w SM .Przy Metrze" w stosunku do dziatki
ewidencyjnej nr 4/3 w obrebie 1-11-05. W wyniku postepowania sqdowego w wyroku
z dnia 7 Jistopada 2008r. Sygn. akt VI 371/08 Sad Rejonowy dla Warszawy
Srodrniescia Wydziat VI Cywilny ustalil, ze SM "Migdatowa II" stala si~ sukcesorem
praw i obowiqzk6w Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze", wynikajqcych z umowy
dzierzawy z dnia 2 pazdziernika 1997r. w zakresie dzialki ewidencyjnej nr 4/3, co
wynika z tresci przepisu art. 111 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo
Spoldzielcze. Przepis ten stanowi, ze .wskutek podzialu sp6ldzielni, na powstajqcq
sooidzielnl» przechodzq z chwilq jej zarejestrowania wynikajqce z planu podzialu
skladniki majqtkowe oraz prawa i zobowiqzania. W tym tez zakresie, wierzyciele
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i dlutnicy -dotycnczesowej sp61dzielni stajq sif? wierzycielami i dlutnikami powstajqcej
sp6ldzielni. Jednakte za zobowiqzania powstale przed podzialem sp6IdzieIni,
sp61dzielnia dotychczasowa i nowo powstala odpowiadajq solidamie." Z powyzszeqo
wynika, ze z chwila wpisu SM "Migda+owa II" do Krajowego Rejestru Sqdowego
(4 grudnia 2002r.), przeszly na nia automatycznie prawa i obowiazki SM .Przy
Metrze", wskazane w stanowiacyrn inteqralna czesc uchwaly nr 10/2002 z dnia
16 czerwca 2002r. planie skladnikow rnajatkowych oraz praw i zobowiazan
wskazanych w tym dokumencie.

Majac na uwadze fakt, ze zaistniara koniecznosc dostosowania warunk6w
dzierzawy do aktualnie obowiazujacych przepis6w prawa, Zastepca Dyrektora Biura
Gospodarki Nieruchornosciarni Urzedu m.st. Warszawy pismem z dnia 8 maja 2012r.
przekazal SM .Przy Metrze" i SM "Migda+owa II" projekt protokolu w sprawie
uzgodnienia warunk6w zmiany umowy dzierzawy zawartej w formie aktu
notarialnego Rep. A Nr 13556/97 z dnia 2 pazdziernika 1997r., dotyczacej gruntu
stanowiaceqo wlasnosc m.st. Warszawy, uregulowanego w ksiedze wieczystej
KW Nr WA2M/00222009/6, stanowiaceqo dziatke ewidencyjnq nr 4/1 w obrebie
1-11-05 0 powierzchni 2,1380 ha, polozoneqo przy ul. Lanciego oraz dzialke
ewidencyjnq nr 4/3 w obrebie 1-11-05 0 powierzchni 0,8902 ha, polozoneqo przy
ul. Migda+owej 10. Zmiana umowy dzierzawy powinna nastapic w zwiazku
z wyrokiem Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodrniescia Wydzia+ VI Cywilny z dnia
7 listopada 2008r. Sygn. akt VI C 371/08 oraz zarzadzeniem Prezydenta
m.st. Warszawy nr 3357/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zasad
wydzierzawiania na okres powyzej 3 lat nieruchomosci m.st. Warszawy, zmienionym
zarzadzeniern nr 3673/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Podpisany protokol bedzie
stanowil podstawe do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, na mocy kt6rej
zostanie zrnieniona UIJ1.owadzierzawy zawarta w forrnie aktu notarialneqo Rep, _A_Nr
13556/97 z dnia 2 pazdziernika 1997r. Po podpisaniu ww. aktu notarialnego,
Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" i Spoldzielnia Mieszkaniowa "Migda+owa II"
beda mog+y ubieqac si~ 0 uregulowanie stanu prawnego przedmiotowego gruntu
jako wieloletni dzierzawcy.

Zasady dotyczace zbycia nieruchomosci na rzecz wieloletniego dzierzawcy
requluja nastepujace przepisy:
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchornosciarni,
• uchwala Nr XXVIII Rady m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie

zasad nabywania, zbywania i obciazania nieruchornosci m. st. Warszawy oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy niz trzy lata.

Podkreslic jednak nalezy, ze uregulowanie tytulu prawnego do nieruchornosci
stanowiacych wlasnosc Miasta Stoleczneqo Warszawy rnoze nastapic zgodnie
z obowiazujacymi przepisami praWa, a zasada jest, ze nieruchomosci stanowiace
wlasnosc m.st. Warszawy sa sprzedawane lub oddawane w uzytkowanie wieczyste
w drodze przetargu. Wyjqtek od tej zasady stanowi przepis art. 37 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchornosciarni, kt6ry przewiduje, iz odpowiednia rada -
w odniesieniu do nieruchornosci stanowiacych wlasnosc jednostki sarnorzadu
terytorialnego w drodze uchwaly rnoze zwolnic z obowiazku zbycia w drodze
przetargu, jezeli sprzedaz nieruchornosci nastepuje na rzecz osoby, kt6ra dzierzawi
nieruchornosc na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jezeli
nieruchornosc ta zostala zabudowana na podstawie zezwolenia na budowe.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 zalacznika do uchwaly Rady
rn.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004r. istnieje rnozliwosc zwolnienia z obowiazku
zbycia nieruchomosci w drodze przetargu, jezeli nieruchomosc sprzedawana jest na
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rzecz osoby, kt6ra dzierzawi nieruchornosc na podstawie umowy zawartej co
najmniej na 10 lat, jezeli nieruchornosc zostala zabudowana na podstawie
zezwolenia na budowe, a ponadto:
a) zabudowa nieruchomcsci ma charakter staly, a zagospodarowanie tej

nieruchornosci jest zgodne z trescia umowy, a takze z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

b) wartosc poniesionych przez dzierzawce badz jego poprzednik6w nak1ad6w
przewyzsza wartosc zajeteqo na ten cel gruntu,

c) wywiqzuje sie ze zobowiazan wobec m.st. Warszawy.
Jednoczesnie informuje, ze przeslanki okreslone w powolanym przepisie art. 37
ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciarni oraz § 5 ust. 1 pkt 2 zalacznika do
uchwaly Rady m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004r. rnusza bye spelnione
lacznie, aby m.st. Warszawa rnoqlo odstapic od trybu przetargowego zbycia
nieruchomosci. Jednakze spelnienie wszystkich ww. warunk6w nie oznacza, ze
wnioskodawcy przysluquje roszczenie, na podstawie kt6rego Miasto Stoleczne
Warszawa zobowiazane byfoby do zbycia nieruchomosci stanowiacej wlasnosc
m.st. Warszawy.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzic nalezy, ze niezbedne jest podpisanie
przez Spoldzielnie Mieszkaniowq .Przy Metrze" i Spoldzielnie Mieszkaniowq
"Migdafowa II" protokolu w sprawie uzgodnienia warunk6w zmiany umowy dzierzawy
zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 13556/97 z dnia 2 pazdziemika
1997r., kt6ry bedzie podstawa do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, na
mocy kt6rej zostanie zmieniona ww. umowa. Nastepnie po podpisaniu aktu
notarialnego, SM .Przy Metrze" i SM .Miqdalowa II" beda rnoqty ubieqac sie
o nabycie przedmiotowej nieruchomosci jako wieloletni dzierzawcy, a po uzyskaniu

-~~~zez--sp61dLreiTTie-lJFawa-WfaSfl~ct=-tf2iater e-wtctencyjTIych111"47'1' r41~raz
z zabudowa, beda mog1Ydokonac sprzedazy lokali (budynk6w) znajdujacych sie na
tych gruntach. Jednak, pomimo otrzymania przez Spoldzielnie Mieszkaniowq
.Przy Metrze" i Spoldzielnie Mieszkaniowq "Migdafowa II" ww. projektu protokolu
uzqodnien, do chwili obecnej nie zostal on podpisany przez zadna ze Spoldzielni.
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