
Pismem z dnia 4 kwietnia 2014r. (data wptywu 17 czerwca 2014r.)
i 23 wrzesnia 2014r. (data wptywu 23 wrzesnia 2014r.) Cezary Misiak - Adwokat,
dzialajac w imieniu sygnatariuszy (15 os6b) wniosku z dnia 18 lipca 2013r., wystapil
do Biura Gospodarki Nieruchornosciarni w sprawie podjecia dzialan przez
m.st. Warszawa w przedmiocie uregulowania praw do gruntu polozoneqo przy
ul. Lanciego. Pismami z dnia 26 czerwca 2014r. i 26 wrzesnia 2014r. BGN wystapilo
do p. Cezarego Misiaka z prosba 0 przekazanie petnomocnictwa www.sprawie.Do
chwili obecnej jedynie cztery osoby zlozyly upowaznienia do reprezentowania ich
przez Cezarego Misiaka. W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2013r., Zastepca
Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchornosciarni pismem z dnia 3 lutego 2014r.
udzielil szczeg6towych informacji posiadaczom segment6w 0 stanie prawnym
przedmiotowego gruntu.

Uprzejmie informuje, ze stan prawny gruntu oznaczonego jako dziatki
ewidencyjne nr 4/1 i nr 4/3, do chwili obecnej nie uleql zmianie.

Jednoczesnie uprzejmie wyjasniarn, ze rozwiazanie umowy dzierzawy z dnia
2 pazdziernika 1997r. zawartej ze Spoldzielnia Mieszkaniowq .Przy Metrze"
uniernozliwiloby uregulowanie praw do gruntu w trybie bezprzetarqowym, Dlatego
bardzo wazne jest dostosowanie warunk6w dzierzawy do aktualnie obowiazujacych
przepis6w prawa. Zar6wno SM .Przy Metrze", jak i SM "Migdatowa II", otrzymaty
projekt protokolu w sprawie uzgodnienia warunk6w zmiany umowy dzierzawy z dnia
2 pazdziernika 1997r. dotyczace] gruntu stanowiaceqo dzialki ewidencyjne nr 4/1 i nr
4/3. Po podpisaniu aktu notarialnego dotyczqcego zmiany umowy dzierzawy, SM
.Przy Metrze" i SM "Migdatowa II" beda mog!y ubiegac sie 0 nabycie prawa
wlasnosci zabudowanych dzialek ew. nr 4/1 i nr 4/3, na podstawie przepisu art. 37
ust.3 ustawy 0 gospodarce nieruchornosciarni oraz § 5 ust. 1 pkt 2 zalacznika do

W nawiazaniu do Pana maila z dnia 5 marca 2015r. dotyczqcego gruntu
stanowiqcego wtasnosc m.st. Warszawy. polozoneqo w Warszawie przy
ul. Lanciego, oznaczonego jako dzialka ewidencyjna nr 4/1 0 powierzchni 2,1380 ha
w obrebie 1-11-05 i ul. MigdaJowej 10, oznaczonego jako dzialka ewidencyjna nr 4/3
o powierzchni 0,8902 ha w obrebie 1-11-05, przekazuje ponizsze informacje.
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Do wiadomosci:
Urzad rn. st. Warszawy
Biuro Gospodarki Nieruchornosciarni
Delegaturaw Dzielnicy Ursynow
AI. Komisji Edukacji Narodowej61
02-777Warszawa

uchwaly nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stotecznego Warszawy w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciazania nieruchornosci m. st. Warszawy oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy niz 3 lata, jako wieloletni dzierzawcy.
Jednak zadna ze spoldzielni protokolu nie podpisala i do zmiany umowy dzierzawy
nie doszlo.
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