
Aktualnie na terenie m.st.Warszawy nie obowiazuja przepisy dotyczace
bonifikat przy sprzedazy nieruchornosci gruntowych na rzecz spoldzielni
mieszkaniowych 0 tresci analogicznej do przepisow uchwaly nr XLV1/1150/2005
Rady m.st.Warszawy z dnia 3.03.200Sr. w sprawie bonifikat przy sprzedaiy
nierucnomosci gruntowych na rzecz sp6ldzielni mieszkaniowych oraz przy zbywaniu
nieruchomosci w wyniku uwzglfidnienia niekiorych roszczen.

Ad.2

Uchwala nr 287 Rady Gminy VVarszawa-Ursynow z dnia 25.07.2000r. W
sprawie zwolnienia z obowiezs» zbycia w drodze przetargu nierucbomosci
wydziertawionej na 29 lat i zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowe,
ootozonei pomifidzy ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN oraz
oddania przedmiotowego gruntu w uiytkowanie wieczyste utracila moc prawna,

W 2002r. nastapila zmiana ustroju m.st.Warszawy w trybie ustawy z dnia
15.03.2002r. 0 ustroju m.st.Warszawy, na mocy ktore] owczesne gminy warszawskie,
w tym Gmina Warszawa-Ursynow zostaly zlikwidowane i powstal nowy podmiot -
m.st.Warszawa jako gmina rnajaca status miasta na prawach powiatu, kt6ra stala sie
z mocy prawa wlasciclelem mienia dotychczasowych gmin warszawskich.

W zwiazku z tym uchwala nr 287 Rady Gminy Warszawa-Ursynow, podieta w
ramach tzw. uprawnieri wlascicielskich Gminy Warszawa-Ursynow, w momencie
likwidacji tej gminy utracila moc prawna pomimo, ze nie zostala wyszczeg61niona
jako uchwala uchylona, poniewaz funkcje wlascicielskie w odniesieniu do
przedmiotowego gruntu przyslupiwafy juz zupelnie innemu podmiotowi -
m.st.Warszawa. Nowy wlasciciel gruntu nie rnoze bye zwiazany decyzjami
dotyczacymi zbycia mienia, podjetyrni i nie zrealizowanymi przez swego poprzednika.

Ad.1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.1O.2014r. 0 udzielenie informacji publicznej
dotyczacej Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze", przekazuje nastepujace
informacje:
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Wskazana wyze] uchwala utracila moc prawna na podstawie §4 uchwaly
nr LXXVII/2377/2006 Rady m.st.Warszawy z dnia 22.06.2006r. w sprawie wyratenia
zgody na udzielanie bonifikat od oplat za przeksztalcenie prawa utytkowania
wieczystego w prawo wlesnosci nieruchomosci dla sp61dzielnimieszkaniowych, kt6ra
utracila moc prawna na podstawie §5 uchwaly nr XXXl946/2008 Rady
m.st.Warszawy z dnia 8.05.2008r. w sprawie wyratenia zgody na udzie/anie
sp61dzielniom mieszkaniowym bonifikat od oplat za przeksztalcenie prawa
utytkowania wieczystego w prawo wlesnosci nietuchomosci oraz usta/enia stopy
procentowej oprocentowania neteznosci z tytulu przeksztalcenia w przypadku
rozlotenia oplaty na raty. Wojew6dzki Sad Administracyjny po rozpatrzeniu skargi
jednej ze spoldzielni mieszkaniowych, wyrokiem z dnia 4.02.2010r. (sygn.akt I
8A1Wa 1484/09) stwierdzil niewaznosc tej ostatniej uchwaly w calosci.
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