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Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul. Lanciego F. M. 9b
tel: 501 247 295
e-mail: zbigniew@sarata.pl

Warszawa 11 lutego 2015

Radna Ewa Gygańska

Rada Dzielnicy Warszawa - Ursynów

02-777 Warszawa, Al. KEN 61

Szanowna Pani

Bardzo dziękuję za wystosowanie interpelacji w sprawie własności nieruchomości
gruntowej 4/1 z obrębu 1-11-05. Wszyscy mieszkańcy osiedla są Pani za to wystąpienie
ogromnie wdzięczni. Po ukazaniu się informacji w numerze Passy z 5 lutego sprawa była
szeroko komentowana.

Pragnę jednak zwrócić Pani uwagę, iż w odpowiedzi na Pani wystąpienie Burmistrz
Robert Kempa podał nieaktualne informacje. W piśmie z dnia 1 grudnia 2014 dyrektora Marcina
Bajko znalazło się stwierdzenie, iż Uchwała Nr 287 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z 25
lipca 2000 roku utraciła moc prawną. Z informacji uzyskanych od pani naczelnik Joanny Czyż
wynika, że również uchwała XXVIII//534/2004 była tak wiele razy modyfikowana, a jej kolejne
modyfikacje traciły moc prawną, że praktycznie także nie obowiązuje.

Bardzo proszę o powtórne zajęcie się sprawą własności gruntu. Zaistniała sytuacja
zawiniona jest nie tylko przez władze spółdzielni, ale przede wszystkim przez urzędników
najpierw Gminy Warszawa-Ursynów, a obecnie utrzymywana w stanie sprzecznym z prawem
przez  administrację m. st. Warszawy.

Ponadto z niewiadomych powodów władze miasta nie wypowiadają umowy dzierżawy z
10 października 2000. Na takie posunięcie zezwala wprost §6 tej umowy. Tymczasem
zaległości czynszowe spółdzielni Przy Metrze przekroczyły już kilka milionów złotych i dalej
będą rosły. Nie ma szans, żeby kiedykolwiek zostały uregulowane.

Optymalnym rozwiązaniem z pewnością byłoby natychmiastowe przekazanie własności
gruntu mieszkańcom, którzy sfinansowali budowę domów w których mieszkają, a które zgodnie
z obowiązującym prawem należą do m. st. Warszawy.

z poważaniem

______________________
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Warszawa-Ursynów 09 grudnia 2014 roku

P.T

RADNI DZIELNICY URSYNÓW

MEMORANDUM
. . ..

W,SPRAWIE USTANOWIENIA PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NR EW. 4/1 -.
Z OBRĘBU 1':11-05NA RZECZJEJMIESZKAŃCÓW.

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz naszych Sąsiadów, my, niżej podpisani, informujemy Państwa -jako

naszych mandatariuszy i reprezentantów w strukturach samorządu terytorialnego, że wskutek

rażących zaniedbań i łamania prawa dokonanych przez dewelopera -jakim była wobec władz i nas

jako zamawiających mieszkania i domy - SM Przy Metrze oraz władz ówczesnej Gminy Ursynów do

dnia dzisiejszego jesteśmy pozbawieni prawa własności mieszkań i domów za które zapłaciliśmy w
latach 1997 - 2000 .

W 1997 roku Rada Gminy Ursynów zawarła z SM Przy Metrze umowę o oddaniu w dzierżawę te]

ostatniej na okres 29 lat działki gruntu 4/1 z obr. 1-11-05 w celu zbudowania dla jej kontrahentów

a dzisiejszych mieszkańców i użytkowników budynków, lokali mieszkalnych, usługowych, domów

jednorodzinnych oraz podziemnych garaży, które miały być po zakończeniu budowy przeniesione·

na własność osób finansujących tę inwestycję. Po zawarciu tej umowy Gmina wydała pozwolenie'

na budowę nie zważając na fakt, że SM Przy Metrze mogła rozpocząć inwestycję wyłącznie na

gruncie stanowiącym jej własność lub nabytym w tzw. użytkowanie wieczyste czyli 99 letnia

dzierżawę. Inwestycja została rozpoczęta 1997 roku i zakończona w 2001 roku. Powstałe osiedle

zamieszkuje blisko 500 rodzin.

Następnie, w 2000 roku Rada Gminy Ursynów podjęła uchwałę nr 287 z 25 dnia lipca 2000 roku ó
oddaniu SM Przy Metrze wymienionej i zabudowanej kilkunastoma budynkami i budowlami działkl
w tzw. użytkowanie wieczyste tj. w dzierżawę na okres 99 lat.

Jednakże z przyczyn obciążających zarówno władze Gminy jak i Sm Przy Metrze do zawarcia

stosownej umowy nie doszło. Co oznacza - w świetle obowiązującego prawa - że właścicielem

naszych domów i mieszkań stało się M. St. Warszawa jako uniwersalny następca prawny Gmh,y""f
Ursynów. -,- '-"-.j,

Oznacza to, że wskutek bezprawnych działań i zaniechań administracji samorządowej kilkaset:"
rodzin zostało wyzutych z własności lokali za które zapłacili.

Z tego powodu wszyscy mieszkańcy ponieśli dotkliwe straty majątkowe i moralne.

Ponieważ - jak poinformowało w tym roku BGN U. M. St. Warszawy- od 2007 roku wszelkie

rozmowy pomiędzy SM Przy Metrze i BGN zostały wstrzymane, żądamy od PT Radnych naszej

Dzielnicy poparcia naszego żadania wobec władz M.St Warszawy przeniesienia na nas prawa

własności ziemi na której zbudowane zostały zajmowane przez nas lokale z 95 % bonifikatą jako ..
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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:

Pan
Zbigniew Sarata
ul.Lanciego 9b
02-792 Warszawa

CRWIP/4418/14

RW.1431.90.2014.ETA
(G .KZA.O-XII-GK)

Warszawa dn..:1. .. 12.2014r.

URZI\D MIASTA STOtEGNEGO WARSZAWY
Biuro Gospodarki Nieruchcmosdarni
pI. Starynkiewiaa 719, 02-015 Warszawa,tel. 22 443 2000, faks 22 443 2002
nieruchomosci@um.warszawa.pl,www.um.warszawa.pl
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, 8/ka

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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Zbyszek Sarata

Od: Czyż Joanna [jczyz@um.warszawa.pl]
Wysłano: 26 września 2014 14:40
Do: 'zbigniew@sarata.pl'
Temat: uchwała Nr XLVI/1150/2005

XLVI 1150 3 marca
2005 r.

w sprawie bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości
gruntowych na rzecz
spółdzielni
mieszkaniowych oraz przy
zbywaniu nieruchomości
w wyniku uwzględnienia
niektórych roszczeń

Ogłoszona: Dz. Urz. Woj. Maz.
- Nr 84 z 18.04.2005 r., poz.
2189
zmiana dot. uchwaly nr XXVII
/534/2004;
straciła moc po podjęciu
uchwały Nr LXXVII/2377/2006

--
Joanna Czyż
Naczelnik wydziału w biurze
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
Wydział Sesji
pl. Defilad 1, pokój 2003, 00-901 Warszawa
tel. +48224430585
faks +48224430582
jczyz@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

From: Zbigniew Sarata (zbyszex) [mailto:zbigniew@sarata.pl]
Sent: Friday, September 26, 2014 11:53 AM
To: Czyż Joanna
Subject: RE: uchwała Nr XXVIII/534/2004

Witam

Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. W Pani zestawieniu widać dużo więcej aktów zmieniających
uchwałę 534, niż pod adresem:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2004/kwieci
en/XXVIII_534_2004.htm.

Szukając treści uchwały 1150 z 2005 roku trafiłem na stronę: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86F56FC7-A565-
4D97-A729-C6AD5F29D889,frameless.htm. Nie wskazano tam aktów zmieniających zasady udzielania bonifikat. Czy
uchwała XLVI/1150/2005 nadal obowiązuje w niezmienionym kształcie?

Pozdrawiam
Zbigniew Sarata
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From: Czyż Joanna [mailto:jczyz@um.warszawa.pl]
Sent: Friday, September 26, 2014 11:06 AM
To: 'zbigniew@sarata.pl'
Subject: uchwała Nr XXVIII/534/2004

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana maila informuję, że uchwały Rady Warszawy, wymagające ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego były i nadal są w nim publikowane. Poniżej w tabeli przesyłam informację
nt. numeru publikatora interesującej Pana uchwały oraz informację o uchwałach, którymi był przez lata zmieniany ten
akt prawny. Informuję także, że poświadczone za zgodność kopie uchwał może Pan otrzymać w archiwum Urzędu
m.st. Warszawy, z wyjątkiem uchwały N LXXVIII/2008/2014r, którą może Pan otrzymać w Biurze Rady m.st.
Warszawy po wysłaniu stosownego maila w tej sprawie np. na mój adres. Namiary na archiwum to:

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Archiwum
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
pok. 215, tel.: 22 443 30 00; 22 443 30 01, mail: archiwum@um.warszawa.pl

XXVIII 534 15
kwietnia
2004 r.

w sprawie zasad
nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości
m.st. Warszawy oraz ich
wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż
trzy lata

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. -
Nr 119 z 20.05.2004 r., poz.
2927.
- zmieniona uchwałami Nr:
XXXVIII/880/2004,
XLVI/1150/2005 - § 6 stracił moc,
LVI/1530/2005, LXXX/2518/2006,
XIX/634/2007, XXVII/872/2008
,XXXIV/1027/2008,
LXVII/2105/2009;
LXXXV/2500/2010; XV/281/2011;
XXIX/612/2011; XLI/1109/2012;
LXXVIII/2008/2014

Z poważaniem,
--
Joanna Czyż
Naczelnik wydziału w biurze
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
Wydział Sesji
pl. Defilad 1, pokój 2003, 00-901 Warszawa
tel. +48224430585
faks +48224430582
jczyz@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.



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"

ul. Lanciego 9
02-292Warszawa

Warszawa, dnia O~.02.2014r.GK-WO-I-BPA-72240-697 -08
L.dz. AI{)9 /2014

URZJ\D MIASTA STOlECZNEGO WARSZAWY
Biuro Gospodarki Nieruchornosdami
pI. S.Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 224432000, faks 22 443 2002
nieruchornosci@urn.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl



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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o wiadomosci:
Ur m.st.Warszawy
Biuro spodarki Nieruchornosciarni
Delegatur Dzielnicy Ursyn6w
al. Komisji E acji Narodowej61
02~777Warszaw

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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Ad. 4
lnforrnuje, ze byla Gmina Warszawa-Ursyn6w oraz m. st. Warszawa nie
partycypowaJy w kosztach budowy infrastruktury zwiqzanej z realizacja osiedla
MigdaJowaI.

Ad. 3
Delegatura 8iura Gospodarki Nieruchomosciami w Dzielnicy Ursyn6w nie posiada
informacji 0 zawartych opr6cz umowy dzierzawy, innych umowach, w tym umowy na
administrowanie budynkami. W tej sprawie do udzielenia odpowiedzi wlasclwa jest
SM .Przy Metrze".

Ad.2
SM .Przy Metrze" jest dzierzawca gruntu (dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05), czyli
posiadaczem zaleznyrn a nie posiadaczem samoistnym. Warunkiem zastosowania
art. 231 §1 Kc jest posiadanie samoistne.

Ad. 1
WJascicielemdz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05 na kt6rej zlokalizowany jest segment
budynku przy ul. Lanciego 98 jest m. st. Warszawa. 8udynek jest czescia skladowa
gruntu, wlascicielern gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa (art. 48 Kc).
8udynek zostal wybudowany przez SM .Przy Metrze", kt6ra ma roszczenie 0
uregulowanie stanu prawnego nieruchornosci na jej rzecz. Umowa dzierzawy z dnia
2.10.1997r. zawarta ze Spoldzielnia zostanie rozwiazana z chwila zawarcia umowy
notarialnej w sprawie ustanowienia uzytkowania wieczystego gruntu wraz z
przeniesieniem wlasnosci budynku na rzecz SM .Przy Metrze". W6wczas
Sp6Jdzieinia bedzie uzytkownikiern wieczystym gruntu oraz wlasciclelern budynku
(art. 235 Kc). W tej sprawie toczy sie postepowanie, kt6re prowadzi WydziaJObrotu
Nieruchornosciami 8iura Gospodarki Nieruchornosclarni. Obecnie Sp6Jdzieinia
administruje budynkiem i jest zobowiazana zgodnie z umowa dzierzawy do
ponoszenia wszelkich oplat i swiadczen publicznych zwiazanych z wydzlerzawlona
nieruchornoscia oraz przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepis6w a w
szczeqolnosci Prawa budowlanego, przepisow sanitarnych oraz przepisow
dotyczqcych ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia
terenu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r. w sprawie udostepnienia
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, przekazuje
nastepujace informacje.

Pan
Zbigniew Sarata
ul. Lanciego F. M. 98
02-792 Warszawa

urzad Miasta StofecznegoWarszawy
Biuro Gospodarki Nieruchornosdami
Delegatura w Dzielnicy Ursynow
al. Kornis] Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, tel. (022) 545 7422, Iaks (On) 545 7425
www.um.warszawa.pl

GK-D-XI1.1431.6.2013.LNO Warszawa, dn.31 .ot-.2013
(2.lNO.D·-Xll-GK)

CRWIP/1734/13
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Adres do korepondencji:
Krzysztof Garagsz
02-292Warszawa

Warszawa, dnia 18 lipca 2013roku

I

Sz. P. Marcin Bajko
Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami
m.st. Warszawy
pl. Starynkiewicza 7/9
02-015Warszawa

Dotyczy: nieruchomości położonej przy ul. Lanciego 9 w Warszawie (dz. 4/1 i 4/3 ob. ew. 1-11-05).

Szanowny Panie,

My, niżej podpisani posiadacze segmentów, położonych przy ul. Lanciego 9 w Warszawie,
osobiście i pisenmie podtrzymujemy wniosek o niezwłoczne wszczęcie przez m.st.
Warszawa działań, niezbędnych dla uregulowania stanu prawnego wskazanej powyżej
nieruchomości.

Celem wstępu, opis tego stanu przedstawia się następująco:

• W roku 1996-ym ówczesna Gmina Warszawa - Ursynów oddała Spółdzielni
Mieszkaniowej -"Przy Metrze" działkę fi 4 ob. ew. 1-11-05, położoną przy ul.
Lanciego 9 w 3-letnią dzierżawę - z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową.
(Umowa Nr L-l-96 z dnia 22.06.19%r.)

• Na podstawie tej umowy, SM "Przy Metrze" przystąpiła do realizacji inwestycji
budowlanej "Migdałowa l", w postaci budowy m.in. budynku Sl, składającego się z
16 segmentów w zabudowie szeregowej
(Decyzja nr 735/D/97[MU z dnia 20.08.1997r.)

• Pomimo braku jakichkolwiek praw rzeczowych do opisanej nieruchomości,
przywołana Spółdzielnia przygotowała, a następnie wprowadzając niżej
podpisanych w błąd, zawarła z nimi Umowy, których przedmiot określiła na ,,(...)
wybudowanie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (. .. ) w celu przejęcia tych
domów przez Nabywców na zasadzie spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych".

W Umowach tych było nadto postanowienie, iż po dokonaniu przydziału domów i
przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, SM "Przy Metrze"
,,(. . .) przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek".

Nałożono przy tym na nas obowiązek pokrycia kosztów przeniesienia własności.

• Tymczasem następna w kolejności umowa, zawarta z Gminą Warszawa - Ursynów
przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Przy Metrze", również miała charakter wyłącznie
obligacyjny.



Zgodnie z jej treścią, przedmiotowy grunt został ponownie oddany w dzierżawę, ale
tym razem na okres 29 lat - z przeznaczeniem jak powyżej.
(Umowa z Repertorium A Nr 13556/97 notariusza Wieńczysławy Cuhały z dnia 02.10.1997)

• W roku 2000-ym,Uchwałą li 287Rada Gminy Warszawa - Ursynów wyraziła zgodę
na ustanowienie w drodze bezprzetargowej na rzecz SM "Przy Metrze" użytkowania
wieczystego wydzierżawionego gruntu, określając pierwszą opłatę na kwotę 15%
wartości gruntu.
(Uchwała nr 287 z 25.07.2000r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" do realizacji tej uchwały nie przystąpiła -
oczekując bonifikaty w wysokości 99%.Na tę bonifikatę nie wyrażono zgody.

• Do chwili obecnej opisany stan nie uległ zmianie; co więcej, wg naszej wiedzy
Spółdzielnia nie wywiązuje się z obowiązków wobec m.st. Warszawy, w tym
również wynikających z powołanej umowy dzierżawy.

Pragniemy podkreślić, iż zamieszkując w przywołanych segmentach (domach), wpłacaliśmy
tzw. "wkłady budowlane" równe ich wartości rynkowej - będąc w przekonaniu, iż stan
prawny nieruchomości jest prawidłowy i bezpieczny.

Nie mieściło się w naszym pojmowaniu, iż organ Gminy Warszawa - Ursynów, mający stać
na straży prawa, mógł zawrzeć ze Spółdzielnią umowy, które stanowiłaby tak oczywiste
zagrożenie słusznych interesów mieszkańców tej Gminy.

Czynione przez miesiące, a później lata obietnice i zapewnienia, głównie ze strony
Spółdzielni, okazały się bez pokrycia, w konsekwencji do dnia dzisiejszego nie jesteśmy
właścicielami opisanych nieruchomości.

Winą za ten stan rzeczy SM "Przy Metrze" obarcza jednoznacznie m.st. Warszawa,
twierdząc, że łamiąc prawo, Miasto nie wyraża zgody na przeniesienie własności albo
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu.
(Pismo SM "Przy Metrze" do BGN z 10.06.2009r. N/4572/09)

Mając jednak świadomość, iż okres dzierżawy przekroczył połowę, wyrażamy pełną
GOTOWOŚĆ podjęcia wspólnych działań z m.st. Warszawa, celem uregulowania opisanej
powyżej kwestii.

Zważywszy na nasz interes, ale i uwzględniając interes publiczny, jak również aktualne
przepisy prawa, proponujemy rozwiązanie następujące:

1) podjęcie z naszym współudziałem rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Przy
Metrze", celem dokonania zbycia na rzecz tej Spółdzielni nieruchomości
zabudowanej naszymi lokalami (budynkąmi), wraz z częścią gruntu niezbędną dla
ich wykorzystania - z jednoczesnym, notarialnym zabezpieczeniem naszych
uprawnień rzeczowych do tego gruntu i domów (lokali);

względnie, w przypadku odmowy współdziałania Spółdzielni,

2) rozwiązanie Umowy dzierżawy ze SM "Przy Metrze" - z przyczyn opisanych
powyżej, ~. rażącego naruszenia postanowień umowy przez tę Spółdzielnię;
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Biorąc wszystkie aspekty sprawy pod uwagę, a także wyrazając chęć polubownego
rozwiązania problemu, pragniemy podkreślić, iż naszą wolą i preferowanym rozwiązaniem,
jest działanie wskazane w punkcie 1) powyżej.

Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie inne sugestie co do ścieżek postępowania; stąd
oczekujemy jak najszybszego wyznaczenia i odbycia wspólnego spotkania naszych
przedstawicieli z kompetentnymi przedstawicielami m.st. Warszawy.

Zapewniamy w tym miejscu, iż od chwili obecnej będziemy działać z pełną determinacją
w obronie naszych praw, których naruszeniu nie jesteśmy w żaden sposób winni.
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wynagrodzenie bieglego .

1. powodztwo oddala;

II. nakazuje Skarbowi PaI1stwa·- Kasie Sadu Okregowego w Warszawie

zwrocic Spoldzielni Mieszkaniowcj .Przy Metrze' z siedziba \Y

Warszawie kwote 2.000 zl tytulem niewykorzystanej zaliczki na

o zaplate

po rozpoznaniu na rozprawie IN dniu II marca 2014 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba v;

Warszawie

Przewodniczaca SSO Katarzyna BOjaJ1CZyk

Protokolant Karolina Rozbicka

w skladzie:

S4d Okregowy w Warszawie XXIV Wydzial Cywilny

Dnia 2.5 marca 2014 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt XXIV C 547111
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l)C;z.~v,anidnia 3 czerwca 20111'. wniesli sprzeciw, W kroryrn wnosili 0 oddalenie powodztwaw

,::dalosc"i oraz zasqdzenie od pow6dki na ich rzecz kosztow procesu.
v:, •.~'"• !

,.

":." '/
_. Pozwem z dnia 7 lutego 2011 r. Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" dornagala
,.// .

.. .. sie orzeczenia nakazem zaplaiy w postepowaniu upominawczyrn zaplaty na jej rzecz

solidarnie oel Mariusza Winiarczyka iMoniki Pawlowskiej - Winiarczyk kwoty 89.611.89 zl

wraz z ustawowyrni odsetkami za zwloke liczonymi od dnia 16 listopada 200 I r. do dnia

zaplaty oraz zasadzenia sol idarnie od pozwanych koszt6w procesu. w tym kosztow

zastepstwa procesowego wed tug norm przepisanych,

W uzasadnieniu pozwu pow6dka wskazala, iz dnia 1 kwietnia 1998 r. zawarla z

pozwanym Mariuszern Winiarczykiem urnowe nr 2390 budowe domu jednorodzinnego wraz

z garazern w zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9 L w Warszawie w ramach inwestycji

"MIGDALOW A I". W § 11 ust. 2 i 3 1I1110\-VY strony przewidzialy, iz ostateczny koszt

budowy ww. domu jcdnorodzinnego zostanie ustalony wg kosztu rzeczywistego. a roznica

miedzy wkladern budowlanyrn wnicsionym przez pozwanego, a kosztern rzeczywistym

zostanie przez pozwanego uregulowana w ciagu 30 dni od daty ostatecznego rozliczenia

inwestycji przez powodke. Dnia 10 wrzesnia 2001 1'.UChWRh1 nr 47/2001 Rada Nadzorcza

Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" zatwierdzila ostaiecznie rozliczenie inwestycji

"MIGDALOWA I", a 16 pazdziernika 2001 r. dokonala indywidualnego rozliczenia kosztow

budowy domu pozwanych. Zgcdnie z ww. rozliczeniem pozwani zobowiazani byli do

wniesienia doplaty do wkladu budowlanego w wysokosci 96,056,81 zi w terminie do 15

listopada 2001 1'. Pozwana podala, ze skoro opisane wyzej spoldzielcze wlasnosciowe prawo

do domu jednorodzinnego pozostaje we wspolposiadaniu pozwanych na zasadzie rnalzenskiej

wspolnosci ustawowej, zobowiazana do uzupelnienia wkladu budowlanego w wysokosci

dochodzonej niniejszyrn POZ\VCl11 jest rowniez pozwana Monika Pawlowska -- Winiarczyk.

Pismern z dnia 5 maja 2004 r. powodka dokonala korekty rozliczenia i ograniczyla roszczenie

do kwoty 89.611,89 zl. Mimo skierowanego przez powodke przedsadowego wezwania do

zaplaty z dnia 2 wrzesnia 2005 r. pozwani nie uczynili zadosc zadaniu,

Dnia 24 marca 2011 r. Sad Okregowy 'vV Warszawie wydal nakaz zaplaty w

_......postepowaniu uporninawczyrn. zgodnie z zadaniern pozwu (k. 48). Od powyzszego nakazu. ~." .

....
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Dnia 1 kwietnia 1998 r. Mariusz Winiarczyk zawar! ze Spoldzielnia Mieszkaniowa: -"
'."', .'.

.Przy Metrze" z siedziba \\. Warszawie UJ110W~ nr 239 0 budowe domu jednorodzinnego' wta7,.+}i
z garazern w zabudowie szeregowej na dzialce ewid. nr 4 Z obrebu 1-11-05, polozonej Pi'~Y~.'\

:'~

Sad Okregowy ustalil, co nastepuje:

wykouala dOD1U jednorodzinncgo w zabudowie szeregowej, a lokal mieszkalny w budynku .

wielornieszkaniowym, a takze nie ustanowila na rzecz pozwanych ograniczonego prawa

rzeczowego w postaci wlasnosciowego prawa do lokalu spoldzielczego. Powodce przysluguje

do nieruchornosci prawo dzierzawy, nie zas prawo wlasnosci ezy uzytkowania wieezystego.

Pozwani zarzucili pow6dce ponadto, iz nie rozliczyla inwestycji w spos6b przewidziany w

umowie, a przedstawione po uplywie terminow umownych wyliczenie bylo bledne; dzialajac

niegospodarnie. sam a doprowadzila do wzrostu kosztow budowy d0T1111 ponad deklarowana w

umowie kwote: roboty budowlane zostaly wykonane wadliwie, W zwiazku z czym cena

koncowa powinna zostac obnizona. Ponadto pozwani podniesli zarzut przedawnienia

roszczen pow6cIki w calosci (sprzeciw od nakazu zaplaty: k. 55 -- 58).

W pismie procesowym z dnia 19 sierpnia 2011 r. (k. 216 -- 221 ) powodka podtrzyrnala

dotychczasowe stanowisko w sprawie Spoldzielnia pcdniosla. ze decydujacym do powstania

ograniczonego prawa rzeczowego by] sam fakt wydania przydzialu czlonkowi przez

spoldzielnie, przepisy ustawy Prawo spoldzielcze nie wskazywaly natomiast jakim tytulem

prawnym do gruntu musiala legitymowac sie spoldzielnia przy realizacji inwestycji. Pow6dka

zaprzeczyla rowniez twierdzeniorn pozwanych, jakoby inwestycja zostala wykonana jako

lokal mieszkalny w budynku wielornieszkaniowyrn, nie zas jako dom jednorodzinny w

zabudowie szeregowej. Na ww. okolicznosc powodka wniosla 0 dopuszczenie dowodu z

opinii bicglego. W dalszej czesci pisma pow6dka podniosla, it bledne jest twierdzenie

pozwanych, ze uchwala Rady Nadzorczej nr 47/2001 z dnia 10 wrzesnia 200 I r. nie rna

przyrniotu uchwaly ostatecznej. Zgodnie bowiern Z obowiazujacyrni w Spoldzielni

unormowaniami rozliczanie kosztow budowy nalezalo do kompetencji Zarzadu Spoldziclni, a

zatwierdzenie tych koszt6w do Rady Nadzorczej.

:'\:';
prawa wlasnosci domu jednorodzinnego \v zabudowie szeregowej. Pozwani podniesli, ii,' ._

""',,~.._

powodka nie wykonala zadnego 7. powyzszych zobowiazan urnownych, w szczegolnosci nie

I.,

uzytkowania wieczystego tub prawa wlasnosci dzialki gruntu. uzytej pod inwestycje oraz

kwietnia 1998 r. pow6dka zobowiazana byla do przeniesienia na pozwanych prawa / :;1
/:'~:'.~~

. ~.:.

Uzasadniajac swoje stanowisko pozwani wskazali, it. zgodnie z umowa z dnia V/
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Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Na wstepie wyjasnienia wymaga, ze spoldzielcze wlasnosciowe prawo clo lokalu jest

ograniczonym prawern rzeczowyrn. Zgcdnie z art. 244 § 1 k.c., w brzmieniu obowiazujacym

na dzien 1 kwietnia 1998 r. (tj. w dacie zawarcia Ul110wy przez powodke i pozwancgo ad. 1)

ograniczonymi prawami rzeczowyrni sa: uzytkowanie, sluzebnosc, zastaw, wlasnosciowe

spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

prawo do dornu jednorodzinncgo w spoldzielni rnieszkaniowej oraz hipoteka. W mysl § 2

powolanego przepisu wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze

prawo do lokalu uzytkowego, prawo do dornu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej

oraz hipoteke reguluja odrebne przepisy. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 0 zmianie ustawy -

Kodeks postepowania cywilncgo oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. nr 172, pOZ. 1804)

dokonano korekty katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Zmiana przepisu polegala na

····z~l~qpieniu dotychczasowych trzcch spoldzielczych praw do lokali, tj. wlasnosciowego
._ ,' .. ,.,
spNdx:ielczego prawa do lokalu mieszkalnego. spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego i

. ": \'" '; .

prawa 'do domu jednorodzinnego \v spoldzielni mieszkaniowej jedna nazwa - spoldzielcze.' ,i

ul. Lanciego Vi Warszawie. Zgoclnie 7. § 6 umowy przydzial dornu jednorodzinnego - na

. :;a~~lrlkach wlasnosciowego prawa do lokalu - nastapic mial po wplaceniu przez Nabywce
::.\ i , ;
.·.·b~~t)einego wkladu budowlanego. Po dokonaniu przydzialu oraz przeprowadzeniu

··.o'~tai~czncgo rozliczenia koszt6w budowy Spoldzielnia zobowiazana byla przeniesc na
::\""//'

,>pozwancgo wlasnosc przydzielonego domu wraz z prawem do dzialki (§ 7 pkt. 1) (umowa z 1

kwietnia 1998 r.: k. 10- 16).

Pozwani zaplacili na rzecz pow6dki kwote 345.887,11 zl tytulern wkladu

budowlanego (okolicznosc bezsporna).

Dnia 26 pazdziernika 2000 r. powodowa Spoldzielnia wystawila dokument

adresowany do Mariusza Winiarczyka, zatytulowany .Przydzial domu jednorodzinnego w

zabudowie szeregowej na warunkach wlasnosciowych' (k. 17).

Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" wlada nieruchornoscia, na kt6rcj zostala
zrealizowana sporna inwestycja na podstawie umowy dzierzawy, zawartej dnia 2 pazdziernika

1997 r. z Gmina Warszawa - Ursynow na okres 29 lat. Obecnie wlascicielem nieruchornosci

jest m.st. Warszawa (akt notarialny rep. A Nr 13556/97: k. 267 - 269, wypis i wyrys z rejestru

grunt6w: k. 280 - 28]).
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prawo do lokalu nalezy do "praw na rzeczy cudzej" a rzecza cudza jest w tym wypadkti:::,
budynek mieszkalny. spoldzielnia musi bye wlascicielka budynku. w ktoryrn rna z~sta6:}::~

wlasnosciowe prawo do lokalu. Zgodnie z trescia art. 10 ustawy nowelizujacej, istniejace w

dniu 14 stycznia 2003 r. wlasnosciowe spoldzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, .s;
. ' .\\.:'{

spoldzielcze prawa do lokalu uzytkowego, w tym garazu, oraz prawa do domu ;:~5

jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej staja sic spoldzielczyrni wtasnoscio~~.~::·~:~·j-. .

prawami do lokalu, 0 ktorych mowa w rozdziale 2' ustawy z 15 grudnia 2000 r. '0<:',
spoldzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Oz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Przepisarni odrebnyrni regulujacyrni status prawa do domu jednorodzinnego w

spoldzielni mieszkaniowej w dacie zawierania umowy z 1 kwietnia 1998 r. byly przepisy

ustawy z 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spoldzielcze (tekst jedn. Oz. U. z 1995 r. nr 54 poz. 288,

ze zm.; dalej jako: Prawo Spoldzielcze).

Zgodnie z art. 213 § 1 Prawn spoldzielczego (rozdzial 2, oddzial 1) (w brzmieniu

obowiazujacyrn na dzien 1 kwietnia 1998 1'.) w budynkach stanowiacych wlasnosc spoldzielni

mieszkaniowej czlonkom przyslugiwalo prawo uzywania przydzielonych irn lokali

mieszkalnyeh 0 powierzchni odpowiadajacej wysokosci wkladu mieszkaniowego lub

budowlanego i innym kryteriom okreslonyrn w statueie (spoldzielcze prawo do Iokalu

mieszkalnego). DaJej powyzszy przepis precyzowal, iz czlonek spoldzielni mieszkaniowej w

zaleznosci od rodzaju wniesionego wkladu mogl uzyskac lokatorskie, badz wlasnosciowe

spoldzielcze prawo do lokalu (~ 2), ktore powstawalo z chwila przydzialu lokalu (§ 3).

Rozdzial 3. Prawa spoldzielczego regulowal prawo do dornow jednorcdzinnych i lokali

mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich wlasnosci na rzecz czlonkow. Zgodnie z

art. 232 § 4 powolanej ustawy do prawa do domu jednorodzinnego przepisy rozdzialu 2

oddzialu 1 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Kluczowy dla rozpoznania niniejszej sprawy jest przepis art. 213 § I Prawa

spoldzielczego stanowiacy, iz spoldzielcze prawo do lokalu przysluguje czlonkom spoldzielni

mieszkaniowej w budynkach stanowiacych jej wlasnosc. Prawo do domu jednorcdzinnego w

spoldzielni mieszkaniowej (obecnie: spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu) jako

ograniczone prawo rzeczowe rnoze obciazac wylqcznie nieruchomosc spoldzielni, Sad

Najwyzszy w wyroku z clnia 13 marca 20021'., III CZP 11/02 (OSNC 2002/12/147) wskazal,

ze spoldzielnia tylko wtedy moze ustanowic wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu, gdy

bedzie siy legitymowala statusem wlasciciela budynku. Skoro spoldzielcze wlasnosciowe ::;:.: -..
,r', '... ' \

zbigniew@sarata.pl
Rectangle
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przejecia tych domow przez Nabywcow - na zasadzie spoldzielczego prawa do dornow

jednorodzinnych". W § 6 umowy strony ustalily, ze przydzial domu jednorodzinnego wraz z

garazern (opisanego w § 2) nastapi na warunkach wlasnosciowego prawa do lokalu. W rnysl §

7 ust, 1 umowy, po dokonaniu przydzialu domow jednorodzinnych oraz przeprowadzenia

ostatecznego rozliczenia kosztow budowy - Spoldzielnia przenosi na czlonkow wlasnosc

przydzielonych domow wraz z prawami do dzialek. W przekonaniu Sadu, \V sytuacji, w ktorej

powodka nie dysponowala odpowiednim tytulem prawnym do gruntu, na ktoryrn miala zostac

zrealizowana przedmiotowa inwestycja (tzn. prawern wlasnosci lub uzytkowania

wieczystego), nie byla ona uprawniona do zawarcia powyzszej UTI10wy. Umowa ta jest

sprzeezna z przepisami Prawa Spoldzielczego, \"i szczegolnosci przepisami art. 232 j n. oraz

art. 213, W chwili zawierania urnowy bylo oczywiste, ze Spoldzielnia nie jest w stanie spelnic

swiadczen, do ktorych sie zobowiazala tj. ustanowic na rzecz pozwanego spoldzielczego

wlasnosciowego prawa do lokalu (prawa do dornu jeclnorodzinnego w spoldzielni

mieszkaniowej) ani przeniesc na niego wlasnosci dornu wraz z prawern do dzialki - za

uznaniem 111110wy za niewazna przemawia zatern dodatkowo przepis art. 387 k.c, Powcdka

twierdzi wprawdzie, ze dokonala na rzecz pozwanego przydzialu dornu jednorodzinnego wraz

?~razel11, 0 powierzchni l~iytkowe.i 203,74,111",zlokalizowany " dzialce 0 p~wierzcl~1i 185

ll~~;,i'0lozony w budynku S-1 przy ul. Lanciego ') L (k, 17) - Jcdnak przydZlat ten rowlllei.

'.us!~nowione to prawo. Spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu moze powstac zatern

wyi~cznie w budynku posadowionym na gruncic stanowiacyrn wlasnosc spoldzielni, badz
I

o~~~nYI11jej W uzytkowanie wieczyste.

, '/'Bezspornym w sprawie jest, ze zarowno w chwili zawierania umowy 0 wybudowanie

.. dornu jednorodzinnego, jak i w chwili zarnkniecia rozprawy, do gruntu ria ktorym

realizowana byla inwestycja powodce przyslugiwalo jedynie prawo dzierzawy. W tyrn stanie

rzeczy, W ocenie Sadu, umowe z 1 kwietnia 1998 r. ZaWat1'1.miedzy powodka a pozwanym

ad, 1 nalezy uznac za niewazna, Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynnosc prawna sprzeczna z

ustawa albo majaca na celu obejscie ustawy jest niewazna, chyba ze wlasciwy przepis

przewiduje inny skutek, w szczegolnosci ten, iz na miejsce niewaznych postanowien

czynnosci prawnej wchodza odpowiednie przepisy ustawy. W § 1 ust. 3 umowy z 1 kwietnia

1998 r. powodowa Spoldzielnia zobowiazala sie do realizacji zadania inwestycyjnego

polegajacego 11a wybudowaniu dornow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ,,\V celu

zbigniew@sarata.pl
Rectangle
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nalezy uzriac za niewazny, skoro powodka nie jest wlascicielka przedmiotowego budynku :::./.~

(por. wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2001 r.. I CKN 366/00, Lex nr 1168428). ( ~ (\~,~

Dla porzadku wskazac nalezy. iz stan bezwzglednej niewaznosci brany jest pod lIwa,g~.... ",::i
przez Sad z urzedu (uchwala SN z dnia 17 czerwca 2005 r., TIl CZP 26/05, OSNC 2006/4/63);::~>':,~:
Nie byto zatem koniecznosci podnoszenia przez strony twierdzen iwnioskow w tej kwestii.·

Powodka dornagala sie od pozwanyeh zaplaty kwoty 89.61 J ,81 zl z tytulu uzupelnienia

wkladu budowlanego, powolujac sie na umowe z I kwietnia 1998 r. Powodka nie podala

innych podstaw faktycznych swego zadania. W ocenie Sadu, skoro umowa z 1 kwietnia 1998

r. jest niewazna, po stronie pozwanego ad. 1 nie powstal obowiazek zaplaty wkladu

budowlanego na rzecz Spoldzielni (pozwana ad. 2 nie byla strona tej umowy). Z konstrukcji

przedmiotowej umowy oraz z przepisow Prawa Spoldzielczego (art. 213 § 2 w zw. z art. 232

§ 4) wynika, ze obowiazek zaplaty wkladu budowlanego jest swiadczeniem wzajemnym

nabywey odpowiadajacyrn swiadczeniu Spoldzielni w postaci ustanowienia spoldzielczcgo

wlasnosciowego prawa clo lokalu. Skora umowa z 1 kwietnia 1998 r. jest niewazna, zas

ustanowienie przez powodke na rzecz pozwanego spoldzielczego wlasnosciowego prawa do

lokalu jest swiadczeniern niernozliwym (ze wzgledu na brak odpowiedniego tytulu prawnego

do nieruchornosci). po stronie pozwanego ad. 1 nie powstal obowiazek zaplaty na rzecz

Spoldzielni wkradu budowlanego. Tyrn bardziej obowiazck ten nie obciaz a pozwanej ad. 2,

ktora nie byla strona umowy.

Odnoszac sie zas do wniosku strony powodowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 dopuszczenie

dowodu Z opinii bieglego cis. rozliczen inwestycji w spoldzielniach rnieszkaniowych, wobec

stwierdzenia przez Sad niewaznosci bezwzglednej umowy, z ktorej powod wywodzi

roszczenie, ustalenie kosztow inwestycji nie mialo znaczenia dla rozstrzygniecia. Dlatego Sad

oddalil ww. wniosek dowodowy. Wobec powyzszego Sad nakazal Skarbowi Panstwa zwrot

powodce kwoty 2.000 z! tytulern niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie bieglego - na

podstawie art. 84 usrawy z 28 lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst

jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 90 poz. 594, ze 2111.).

Z tych przyczyn Sad orzekl, jak w sentencji wyroku.



Uchwała Nr XLVI/1150/2005 

Rady miasta stołecznego Warszawy 
z dnia 3 marca 2005 roku 

w sprawie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gruntowych  
na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz przy zbywaniu nieruchomości 

 w wyniku uwzględnienia niektórych roszczeń  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 8, 9 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - 

Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.  Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedawanych nieruchomości 
gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, 

zabudowanych budynkami, których powierzchnia użytkowa jest w całości wykorzystywana  
do celów mieszkaniowych i towarzyszącą tym budynkom infrastrukturą, sprzedawanych na rzecz ich 

użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanawianiem na rzecz 
członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich 

własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia  

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), z tym  

że bonifikata może być udzielana, o ile: 

1) spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni 

odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych 

lub domów jednorodzinnych za odpłatnością – w zakresie kwoty dotyczącej nabycia gruntu – 

nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty określonej przy nabyciu nieruchomości  

od m.st. Warszawy po zastosowaniu bonifikaty,  

2) do wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty, spółdzielnia 

mieszkaniowa załączy kopie pisemnych żądań członków spółdzielni o ustanowienie na ich rzecz 

odrębnej własności lokali mieszkalnych lub o przeniesienie na ich rzecz własności lokali 

mieszkalnych lub domów jednorodzinnych znajdujących się w budynkach położonych  

na zbywanej nieruchomości oraz uchwałę zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 ust.  
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, określającą przedmiot 

odrębnej własności lokali w budynkach znajdujących się na nabywanej nieruchomości 
gruntowej, 

3) nie istnieją zaległości w wymagalnych zobowiązaniach finansowych spółdzielni mieszkaniowej 
wobec m.st. Warszawy, 

4) zapłata całej ceny sprzedawanej nieruchomości nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży, 

5) w przypadku gdy przed wejściem w życie niniejszej uchwały, ustanowiono na rzecz niektórych 

członków spółdzielni odrębną własność lokali lub przeniesiono na nich własność lokali lub 

domów jednorodzinnych z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, wniosek  

o sprzedaż nieruchomości gruntowej zostanie złożony łącznie przez wszystkich 

współużytkowników wieczystych nabywanej nieruchomości gruntowej.  

2.  Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 

wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny oraz nieruchomości stanowiących mienie 

spółdzielni, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

3.  W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele 

mieszkalne i dla potrzeb niemieszkalnych, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny 



sprzedawanych nieruchomości gruntowych, pomniejszonej o wartość prawa użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości, w wysokości obliczonej wg wzoru: 
      

     B = PLM/PL x 99%, gdzie: 

 

B –   wysokość bonifikaty w %; 
PLM  – łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, znajdujących się  

      w budynkach położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej, wraz  

      z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali 

P L    –  łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali, znajdujących się w budynkach  

      położonych na nabywanej nieruchomości gruntowej, wraz z pomieszczeniami  

      przynależnymi do tych lokali. 

 

4. Do udzielania bonifikaty określonej w ust. 3 stosuje się odpowiednio warunki określone w ust. 1.  

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy sprzedawanych w wyniku uwzględnienia 

roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile zapłata 

całej ceny sprzedawanej nieruchomości nastąpi jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia 

umowy sprzedaży. 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 97% od pierwszej opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy, 

oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 

209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile pierwsza opłata z tytułu użytkowania 

wieczystego zostanie wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

§ 3 

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości z zastosowaniem bonifikat w trybie określonym  

w niniejszej uchwale, ponoszą koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,  

a w szczególności koszty wyceny nieruchomości gruntowych zlecanej przez m.st. Warszawę, a także 

koszty opłat notarialnych i sądowych.  

§ 4 

Jeżeli nabywca nieruchomości – właściciel lub użytkownik wieczysty - zbędzie nieruchomość lub 

wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie mu bonifikaty, o której mowa w § 1 i § 2, 
przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu na rzecz m.st. Warszawy 

kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości przez 
spółdzielnie mieszkaniowe w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych lub  

z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zbycia nieruchomości przez osoby 

fizyczne na rzecz osób bliskich. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy 

§ 6 

Traci moc § 6 załącznika do uchwały nr XXVIII/534/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 

2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich 
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wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119, poz. 2927 z późn. 

zm.). 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
Przewodniczący 

Rady m.st. Warszawy 

 

 

Jan Maria Jackowski 



Uchwała Nr XXVIII/534/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy,
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Traci moc:
1) § 14 uchwały Nr 760/LVIII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 18 grudnia

1997 r. w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach
stanowiących własność Gminy Warszawa-Centrum,

2) uchwała Nr 768/LIX/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15 stycznia 1998 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Warszawa-Centrum oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata,

3) uchwała Nr XVIII/108/95 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 30 listopada 1995 r.
w sprawie zasad gospodarowania gruntami i innymi nieruchomościami,

4) uchwała Nr I/2/97 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi będących w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych oraz przeniesienia własności nieruchomości zabudowanych
przez osoby fizyczne lub prawne (nie dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych) obiektami
handlowymi i usługowymi stosownie do art. 231 § 2 kc,

5) uchwała Nr XII/176/99 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

6) uchwała Nr 96/V/95 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 8 kwietnia 1995 r.
w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części
przyległego gruntu na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów,

7) uchwała Nr 621/IV/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 21 marca 1998 r.
w sprawie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze pierwszeństwa na rzecz
poprzednich właścicieli lub ich następców prawnych,

8) uchwała Nr 832/XI/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Gminy Warszawa-Bielany,

9) § 2 ust. 2, 3, i 4 uchwały Nr 625/XXIV/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 15 marca
2002 r. w sprawie niektórych warunków gospodarowania zasobami nieruchomości
gruntowych i lokali wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej,

10) uchwała Nr 71/X/99 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

11) uchwała Nr XIII/156/95 Rady Gminy Warszawa-Targówek  z dnia 29 czerwca 1995 r.
w sprawie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntów
stanowiących własność Gminy Warszawa Targówek przeznaczonych pod budowę lub
zabudowanych garażami lub parkingami jednopoziomowymi,



12) uchwała Nr XIX/251/96 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 28 marca 1996 r.
w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Warszawa-Targówek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe oraz zasad ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

13) uchwała Nr XXXIX/514/98 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 5 lutego 1998 r.
w sprawie stosowania wysokości pierwszej opłaty i rocznych opłat z tytułu oddawania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na zasadzie art. 207, 208, i 211 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

14) uchwała Nr XLI/547/98 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 15 czerwca 1998 r.
w sprawie zasad zbycia niektórych nieruchomości gruntowych,

15) uchwała Nr 6/XLVI/98 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 30 stycznia 1998 r.
w sprawie zbycia garaży wolnostojących na rzecz osób, które na podstawie pozwolenia na
budowę wybudowały garaż ze środków własnych i są jego najemcami wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów funkcjonalnie związanych z garażem,

16) uchwała Nr 72/XIV/99 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 17 września 1999 r.
w sprawie zasad nieodpłatnego nabywania nieruchomości gruntowych,

17) uchwała Nr 679 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
określenia kierunków gospodarowania nieruchomościami gruntownymi stanowiącymi zasób
nieruchomości Gminy Warszawa-Ursynów,

18) uchwała Nr 680 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Warszawa-Ursynów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata,

19) uchwała Nr 554/LIX/98 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie
zasad dotyczących nabywania nieruchomości gruntowych,

20) uchwała Nr 490/XLIII/2001 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie
określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

21) uchwała Nr 465/LI/2002 Rady Miasta Wesoła z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie przez Zarząd Miasta bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jej
użytkownikowi wieczystemu,

22) uchwała Nr 209/XXIV/2000 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 14 lipca 2000 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Warszawa-Włochy oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata,

23) uchwała Nr 373/XL/2002 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXIV/2000 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 14
lipca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Warszawa-Włochy oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy

Jan Maria Jackowski



Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/534/2004
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w uchwale mowa o:
1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane lub niezabudowane,

a także ich części stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy lub w odniesieniu
do których m. st. Warszawa jest użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym,
z wyłączeniem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych,

2) zbyciu nieruchomości – należy przez to rozumieć także oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zbycie
udziałów we współwłasności lub w prawie użytkowania wieczystego,

3) obrocie nieruchomościami – należy przez to rozumieć sprzedaż, zamianę, oddanie
w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, wnoszenie jako wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółek, a także obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 2
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawianie i najem winno

odbywać się z zachowaniem szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem m.st.
Warszawy.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, należy poprzedzić badaniem stanu prawnego
nieruchomości, analizą rynku nieruchomości, a jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości
nieruchomości – jej wyceną.

3. Nie dopuszcza się do obrotu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości w przypadku:
1) toczącego się postępowania administracyjnego a także sądowego, dotyczącego

prawidłowości nabycia nieruchomości przez m.st. Warszawę lub o zwrot nieruchomości,
2) istnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.

Rozdział II
1. Zbywanie nieruchomości

§ 3
Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu, chyba że niniejsza uchwała lub inne przepisy
prawa stanowią inaczej.

§ 4
Niezależnie od zgody Rady m.st. Warszawy wymaganej przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
lub ustawy odrębne, zgody takiej wymaga:
1) zbycie nieruchomości związane z wyposażeniem w nieruchomości nowo tworzonej osoby

prawnej m.st. Warszawy, polegające na przeniesieniu na rzecz tej osoby własności
nieruchomości albo oddanie jej nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
a także przeniesienie własności nieruchomości jako majątku tworzonej fundacji,

2) zbycie nieruchomości związane z wniesieniem nieruchomości jako wkładu niepieniężnego
(aportu) do spółek handlowych,



3) zbycie nieruchomości w drodze przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa
w warunkach określonych w art. 61 ust. 3 ustawy,

4) zbycie nieruchomości o przeznaczeniu oświatowym, opieki społecznej lub ochrony zdrowia.

§ 5
1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości:

1) przeznaczone pod realizację urządzeń technicznych w rozumieniu art. 143 § 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami,

2) sprzedawane na rzecz osoby, która 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 ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy,
3) których przeniesienie własności następuje na podstawie art. 231 Kodeksu cywilnego.

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie
nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

2. Bonifikaty

§ 6

Wyraża się zgodę na:
1) udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym oraz współużytkownikom wieczystym użytkującym

nieruchomość wraz ze spółdzielnią mieszkaniową bonifikaty w wysokości 99 % od ceny
ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy w związku z art. 69 ustawy, jeżeli nieruchomość jest
sprzedawana w drodze bezprzetargowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków
spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności
lokali lub domów jednorodzinnych, o ile :
a) zapłata całej ceny następuje jednorazowo,
b) zapłata całej ceny nastąpi nie później niż do dnia zawarcia umowy,
c) współużytkownicy wieczyści wyrażą zgodę na nabycie nieruchomości,
d) członkowie spółdzielni mieszkaniowej wyrażą wolę ustanowienia na ich rzecz odrębnej

własności lokali lub przeniesienia na nich własności lokali lub domów jednorodzinnych,
e) spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni

odrębnej własności lokali lub przeniesienia na nich własności lokali lub domów
jednorodzinnych za odpłatnością nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty
określonej przy zbyciu nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty.

2) udzielanie bonifikaty w wysokości 99% ceny ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, jeżeli
nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w wyniku uwzględnienia roszczeń,
o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy, a zapłata całej ceny następuje jednorazowo,
nie później niż do dnia zawarcia umowy.

3) Prezydent m.st. Warszawy zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji, jeżeli nabywca własności nieruchomości przed upływem okresu, z upływem
którego wygasłoby użytkowanie wieczyste, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele
niż określono w pkt 1.
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Rozdział III
Nabywanie nieruchomości

§ 7
1. Zgoda Rady m.st. Warszawy na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

wymagana jest:
1) gdy transakcyjna wartość nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przekracza

w złotych równowartość 2 500 000 zł,
2) gdy nabycie następuje w drodze darowizny bądź pod innym nieodpłatnym tytułem,

z wyłączeniem zrzeczenia objętego dyspozycją art. 179 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli
nieruchomość obciążana jest ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub
obowiązkami, które w sposób oczywisty ograniczają lub przewyższają przysporzenie,

3) jeżeli na nabycie nie zostały zabezpieczone środki w budżecie m.st. Warszawy,
a za nabyciem przemawia ważny interes m.st. Warszawy.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Prezydent m.st. Warszawy przedstawia Radzie m.st.
Warszawy jednocześnie projekt zmiany budżetu.

Rozdział IV
Zamiana nieruchomości

§ 8
Zbycie i nabycie nieruchomości w drodze zamiany własności nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego na własność nieruchomości, własności nieruchomości na prawo użytkowania
wieczystego, prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego, jeżeli zamiana
taka wiąże się z dopłatą ze strony m.st. Warszawy, wymaga uprzedniej zgody Rady m. st.
Warszawy, chyba że:
1) zamianę uzasadnia pozyskanie nieruchomości na realizację zadań inwestycyjnych

i innych celów publicznych, a środki na ewentualną dopłatę przewidziane są w budżecie,
2) zamiana wynika z niezbędnych regulacji podziałowo-prawnych w przypadku racjonalności

takiej zamiany.
Rozdział V

Obciążanie nieruchomości
§ 9

1. Obciążanie nieruchomości służebnością i użytkowaniem może nastąpić bez zgody Rady m.st.
Warszawy jeżeli:
1) ustanowienie tych praw następuje dla potrzeb doprowadzenia lub odprowadzania wody,

pary, prądu lub dla potrzeb budowy i utrzymania innych urządzeń przesyłowych,
2) jest podyktowane potrzebą wykorzystania nieruchomości na realizację parkingów

podziemnych, urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,
3) jest to niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

oraz dla celów wynikających z niezbędnych regulacji prawnych.
2. Obciążanie nieruchomości służebnością i użytkowaniem następuje odpłatnie, chyba

że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Rozdział VI
Dzierżawa i najem nieruchomości lub ich części na okres przekraczający trzy lata

§ 10
1. Umowy dzierżawy lub najmu mogą być zawierane wyłącznie na czas określony, nie dłuższy

niż przewidywany okres niewykorzystywania nieruchomości dla realizacji zadań m.st.
Warszawy.



2. Umowy zawierane na okres dziesięciu i więcej lat winny być sporządzone w formie aktu
notarialnego.

3. Umowa winna zawierać postanowienia zabezpieczające interesy m.st. Warszawy pod
względem przychodów, należytej dbałości o nieruchomość, a także określać sposób
korzystania z nieruchomości, tryb i warunki rozwiązania umowy, zasady rozliczenia
ewentualnie poczynionych nakładów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
w zakresie zapłaty czynszu i wydania nieruchomości po upływie okresu, na jaki umowa została
zawarta lub na wypadek jej wcześniejszego rozwiązania.

§ 11
Wybór dzierżawcy lub najemcy następuje w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 12
Negocjacje stosuje się w przypadku wydzierżawiania lub najmu:
1) na cele publiczne w rozumieniu ustawy,
2) jednostkom samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa,
3) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, który spełnia łącznie następujące

przesłanki:
a) dzierżawił lub najmował nieruchomość przez okres co najmniej 10 lat; do okresu tego

wlicza się wszystkie okresy objęte zawartymi umowami,
b) zabudowa nieruchomości ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest

zgodne z treścią umowy a także z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

c) wartość poniesionych przez dzierżawcę lub najemcę bądź jego poprzedników nakładów
przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu,

d) wywiązuje się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy,
4) gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 13
Do czasu podjęcia przez Radę m.st. Warszawy odrębnej uchwały, zbywanie lokali mieszkalnych
nie oddanych w najem, usytuowanych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność
m.st. Warszawy wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego lub współwłasności
odpowiedniej części nieruchomości wspólnej, następuje na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.

§ 14
W celu ujednolicenia na obszarze m.st. Warszawy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
gruntów zajętych pod garaże i parkingi jednopoziomowe, ustalone wcześniej stawki procentowe
opłat rocznych obniża się do wysokości 3%. Obniżenie stawki procentowej następuje na wniosek
użytkownika wieczystego gruntu, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono
wniosek.

§ 15
Prezydent m.st. Warszawy przedstawia sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały dwa razy
do roku: do 1 marca za II półrocze roku ubiegłego, zaś do 1 września – za I półrocze danego roku.
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U C H W A LA NR 287

RADY GMINY WARSZAWA - URSYNOW

z dnia 25.07. 2000 r.

w sprawie ~olnienia z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosci wydzier-
zawionej na 29 13t i zabuaowanej oa podstawie zezwolenia ua budowe, polozonej pomiedzy
ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, ~N oraz oddania pm:dmi~_t~wego gruntu
w uzytkowanie wieczyste,--------- _ ...

Na podstawie art 18 ust2 pkt 9 lita ustawy z dnia 8 maroa 1990r. 0 samorzadzie gmin-
nym (tekstjednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z pozn. zm.) oraz art. 37 ust.J ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 gospodaroe nieruchomosciami (Dz.U. Nr 1L5poz. 74 z poin. zm.) - Ra-

_" da Gminy Warszawa Ursynow ucbwala co nastepuje:

§1

Zwalnia si~ Z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomosc oznaczonajako
KW NT J2.4284-cz., stanowiaca na mapie KEM NT 1.1l.05-18/97 dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obr.
1-11-05 0 l(\.cznej pow. 3ha 02a 82m2 , wydzierzawiona na 29 lat izabudowana na podstawie
zezwolenia na budowe, polozona pomiedzy ulicami; Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej,
KEN.

§2

Przeznacza sie nieruchomosc okreslona w § 1 do oddania w uzytkowanie wieczyste na
99 1atna rzecz SM ''Przy Metrze".

§3

Wykooanie uchwaly powierza si{(Zarzadowi Gminy Warszawa-Ursynow.

§4
"\

U chwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,

§5
..

Uchwala podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Warsza-
wa-Ursynow oraz ogloszeniu w prasie lokalne].

\

Urz~d Gr,::llY ..vv:1r::'Z<lw:.s.Ur3ynOw
Wydzlat Geode;.;; i Gospodarki Grunlaml
wpl.
dnia

Przewodniczacy Rady Gminy
Warszawa-Ursynow

.sc:iak~Jcle atyjasia

J
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UZASADNIENIE

do UchwaJy Nr 287
Rady Gminy Wanzawa-Ursyn6w

z dnia 25.07.2000r.

Uchwala Nr 401 z dnia 8 lipca 1997r. Rada Gminy Warszawa-Ursyn6w przeznaczyla
do wydzierzawienia na 29 lat na rzecz SM "Przy Metrze ", nieruchomosc sk:ladaj~c~ sie
z dz.ew.nr 4/1 i4/3 z obr. 1-11-05 0 laczne] pow. 3ha 02a 82m2, polozona pomiedzy ulica-
mi: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN.

Umowa dzierzawy zostala zawarta w formie aktu notarialnego dnia 2 pazdziernika
1997r.

SM "Przy Metrze" w pismie z dnia 1 marca 1999r. wystapila do Gminy ooddanie
ww. nieruchomosci w ui;ytkowanie wieczyste.

Podstawq prawna regulacji jest art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospo-
darce nieruchomosciami, kt6ry stanowi: "Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomosci stano-
wiacych wlasnosc Skarbu Paastwa a odpowiednia rada tub sejmik - w odniesieniu do nieru-
chomosci stanowiqcych wlasnosc jednostki samorzadn terytorialnego, odpowiednio w drodze
zarzadzenia lub uchwaly, moga zwolnic Z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruoho-
mosci przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizacje urzqdzeii infrastruktury
technicznej alba innych celow publicznych, jezeli cele te b~dtl.realizowane przez podmioty, dla
ktorych sa to cele statutowe ikt6rych dochody przezaacza sit( w calosci na dzialalnosc statu-
towa, Przepis ten stosuje sif( rowniez, gdy sprzedaz nieruchomosci nastepuje oa rzecz osoby ,
ktora dzierzawi nieruchomosc na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jezeli rue-
ruchomosc ta zostala zabudowana na podstawie zezwolenia oa budowe ".

Gmina jut zadysponowala ww. nieruchomoscia, Sp6ldzielnia grunt zabudowala. Po-
wolana podstawa prawn a stano wi przeslanke do zakonczenia regulacji prawnej gruntu.

SM "Przy Metrze" wydzielila sie ze SBM "Natolin''- nastepcy prawnego SBM "Ursy-
now", kt6rej przedmiotowy tere~..W!.a!.:e.rzekazany protokolem zdawczo-odbiorczym w dniu {,
5.12.19~ W ~22 czerwca 1998r. SM"'''pay MettZe" i'"SBM'::N8iOliii' ..4~lii~fi ,
'n~uszem GraZmi,SQ.$..llygQ4L~~~~:, <!.0.!Xczq~~E~~g.o rQ~z;ni~ ..~d~itqw \_.../
maJiltkowych ob_~.Sp.oldzielni, YI tym roszczeD.0 ustanowienie uZytkowania wieczystego grun-
tii- po.lOwnego -pomiedzy ulicami: Plaskowickiej, Lanciego, Belgradzkiej, KEN . Zgodnie
z postanowieniem ugody -Rep. A or 5184/98 prawa i roszczenia, dotyczace przedmiotowej
nieruchomosci ostatecznie pozostaly sldadnikiem maj~tku SM "Przy Metrze".

Ustaly zatem powody nzasadniajace wydzierzawienie przedmiotowego gruntu i jest
mozliwe uregulowanie jego stanu prawnego w spos6b definitywny.

Pierwsza oplata z tytuhi uZytkowania wieczystego wyniesie 15% wartosci gruatu, V·----- _.,. ,.__-

!

i,~r t::HATU
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KANCELARIA NOTAklALNA
WIErijCZYStAWA CUBAlA

NOT AP.llJSZ W VVARSZAWIE
uLl.ll.lSlrz~bowskiego 22

02-786 WStSl.IJW3. leI. 644-27-1'1
MP: 521·033-32.42

Rep e r tor i u m A. Nr ,,15S~6 197

••• I I"

AKT NOTARIAL NY

Dnia drugiego pazdziernika roku tysiac dziewiecset
dZieWi~6dziesi~tegO si6dmego (2.10.1997) przede rnna, Wienczystaw~
Cubala. notar uszem w Warszawie, w Kancelarii mojej przy ulicy
Jastrzebowski go 22. stawili sie: ------------------------------

1. Janusz Stanislaw NOWAK, uzywajq_cy imienia
"Janusz", zarnieszkaly w Warszawie przy ulicy

2. Tomasz GROCHULSKI, uzywajacy imienia
"Tomasz" zamieszkaty WarszaV'{a, ulica .

---------------
• obydwaj dziafajacy lacznie w imieniu Zarzadu
Gminy Warszawa-Ursynow jako Wicebunnistrzowie,
zwani w dalszym ciqgu tego aktu "Przedstawicielami
Zarzadu Gminy", stosownie do uchwaty numer 12
Rady Gminy Warszawa Ursynow z dnia 16 sierpnia
1994 roku w sprawie wyboru czlonkow Zarzadu
Gminy Warszawa Ursynow oraz przedlozoneqo
wyciqgu z protokotu numer 23/96 z posiedzenia
Zarzadu Gminy Warszawa Ursyn6w w dniu 10
kwietnia 1996 roku -------------------------------, .
3. Elzbleta Irena DOBRZANSKA, uzywaiaca
imienia 'Elzbieta", zarnieszkata w Warszawie przy
uhcy '

4. Ewa Lucyna ZACHAREWICZ, uzywajaca
imienia "Ewalt zamieszkala Warszawa, ulica



• dzialajace letcznie jako przedstawiciele
Zarzadu Sp6tdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z
siedziba w Warszawie, wpisanej do rejestru
Sp6tdzielni, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st.Warszawy Sctd Gospodarczy XVI Wydzia'
Rejestrowy za numerem ARS 3185, poswiadczony
wypis z rejestru Sp6tdzielni z dnia 10 lipca 1997 roku
okazano przy ninlejszym akcie.---------------

Tozsamosc stawajacych ustalitam na podstawle okazanych
dowod6w 'osobistych 0 znamionach wyzej podanych. -------------

UMOWA DZIERZAWY• § 1. przedstawiciele Zarzadu Gminy oswiadczaia, iz Gmina
Warszawa-Ursynow, zwana w dalszej tresci aktu "Wydzierzawiajq_cym",
jest wlascicielem z mocy prawa nieruchomosci gruntowej, stanowiacej
nie zabudowana dziatk~ 0 numerze ewidencyjnym 4/1 (cztery lamane
jeden) i 4/3(cztery tamane trzy) z obrebu 1-11-05, zawartej w granicach
wykreslonych na szkicu i oznaczonej literami: ABCDA oraz EFGHE,
obszaru 30282m2 (trzydziesci tysiecy dwiescie oslerndziesiat dwa metry
kwadratowe), polozonej w Warszawie w rejonie ulic Ptaskowickiej,
Lanciego, Belgradzkiej j AI.KEN .---------------------------------.

•
Przedstawiciele Zarzadu Gminy okazali przy akcie:-----------

o prawornocna decyzje Nr 50373 wydana z upowainienia
Wojewody Warszawskie.go przez St.lnspektora Wojew6dzkiego w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami z dnia 26 wrzesnia 1996 roku,
na mocy kt6rej stwierdza sie nabycie przez Dzielnice Gmin~ Warszawa-
Mokotow z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodptatnie
wlasnosci nieruchornosci, polozone] w Warszawie przy ulicy Lanciego,
Ptaskowickiej i AI.KEN, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziatka
numer 4 (cztery) 0 powierzchni 102561m2, w obrebie 1-11-05,
uregulowanej w ksiedze wieczystej Kw Nr 124284-cz, prowadzonej
przez Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydziat Ksiqg
Wieczystych. ----------------- --------------------------

Na podstawie arl1 ust. 2 Ustawy z dnia 25 marca 1994 roku 0
ustroju m.st.Warszawy (Dz.U.Nr 48 poz.195) powyisza nieruchornosc
obecnie znajduje si~ w granicach administracyjnych Gminy Warszawa-
Ursynow.------ -------------------------------------

o rnape sytuacyjna z podzialern czesci nleruchcmosci, objete]
ksieqa wieczysta Kw Nr 124284, przyj~tq_ do panstwowego zasobu

2
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geodezyjnego i kartograficznego Skladnicy Map i Dokumentow
Geodezyjnych m.st.Warszawy Woj~w6dzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzedu Wojew6dzkiego w Warszawie w dniu 14 Jipca 1997 roku za
numerem KEM 1.11.05-18/97, DER 521/97, w wyniku kt6rego dziatka
numer ewidencyjny 4 ulegfa rniedzy innymi podzialowi na dzialki 0
numerach ewidencyjnych: 4/1 obszaru 21380m2 i 4/3 obszaru 8902m2
zatwierdzonego ostateczna decyzja wydana przez Burmistrza Gminy
Warszawa-Ursyn6w z dnia 30 czerwca 1997 roku, Nr GG 7415175/97,-

o Uchwale Nr 401 Rady Gminy Warszawa-Ursynow z dnia 8
lipca 1997 roku.---

Przedstawiciele Zarzadu Gminy zapewnili, ze omawiana
dzialka w czesci objetej dzierzawa nie jest obciazona dJugami, w
szczeqolnoscl, ze nle stanowi w calosci bctdi w czesci przedmiotu
dziertawy, najmu ani innych praw rzeczowych lub obligacyjnych. -----

Przedstawiciele Zarzadu Spoldzielnl, zwanej w dalszej czesci
tego aktu "Dzierzawca" oswiadczylt, ze znany jest im stan faktyczny
omawianej nieruchornosci oraz jej polozenie i stan ten przyjmujq.------

Przedstawiciele DzierZawcy okazali przy akcie:-------. ---

e Statut Spoldzielni - tekst jednolity uwzgl~dniajq_cy zmiany
uchwalone przez zebranie przedstawicieli SM "Przy Metrze" w dniu 7
grudnia 1996 roku, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla
m.st.Warszawy Wydzial XVI Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem
z dnia 29 stycznia 1997 roku,-----

o odpis poswiadczony z rejestru sp6tdzielni ARS Nr 3185 z dnia
10 lipca 1997 roku. - -----.------.-.------

§ 2. Przedstawiciele Zarzadu Gminy oswiadczaja, ze Gmina
Warszawa-Ursynow oddaje w dzterzawe Sp6fdzielni Mieszkaniowej
"Przy Metrze" z siedziba w Warszawie - do wyfctcznego uzywania i
pobierania pozytkow - wydzielona czesc opisanej w § 1 nleruchomosci
gruntowej, stanowiacej dzialki numery ewidencyjne 4/1 i 4/3 obszaru
30.282m , oznaczona na szkicu stanowiqcym zalacznik do niniejszego
aktu Iiterami ABCDA oraz EFGHE, wraz z jej wszystkimi czesciami
skJadowymi i przvnaleznosctamt z przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowo-uslugowq, a Eltbieta Dobrzanska i Ewa Zacharewicz w
imieniu reprezentowanej Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z
siedziba w Warszawie oswladczaja, ze reprezentowana Sp6tdzielnia
powyzsza czesc nieruchornosci bierze w dzjeri:aw~.- ---------

§ 3. Wydanie nieruchomosci Dzieri:awcy nastepuje w dniu
dzisiej szym.---------- ---------------------------



§ 4. 1. Umowa mmejsza zostaje zawarta na czas okreslony
wynoszacy 29 (dwadziescia dziewiec) lat.----------------

2. Przedluzente Umowy bedzie moi:liwe po podieciu stosownej
uchwaty przez Rade Gminy Warszawa-Ursyn6w. ----------

3. Z dniem podpisania niniejszej umowu ulega rozwiazanlu
umowa dzier.tawy nr L-96 z dnia 22.06. 1996r.---------------

§ 5. Strony umowy postanawiaja, iz z tytuJu dzlerzawy
Dzlerzawca bedzie ptaci! roczny czynsz w wysokosci 104473,-zt
slownle: sto cztery tysiace czterysta siedemdziesiq,t trzy zlote rocznie +
22% podatku VAT (tj.1% wartosci gruntu - wartosc 1m2 gruntu wynosi
345,-zt - zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym we wrzesniu
br.) .-----------------------------------------------------------

, Powyzsza wartosc gruntu zostaje ustalona na okres 24
miesi~cy.-------- ------------

Spotdzielnia Mieszkaniowa 'Przy Metrze" z siedziba w
Warszawie zobowiazule sle uiszczac czynsz w okresach kwartalnych, W
terminie do ostatniego dnia rniesiaca poprzedzajq_cego kwartat, na konto
Wydzieriawiajq_cego: -------

P.B.K.SA.XIV OlWarszawa ul.Migdalowa 4 Nr 11101646·
141400-3600-1-83. ---------------------,------------

,
Dzieriawca upowazrua Wydzierzawiaj(\cego do wystawiania

faktur VAT bez podpisu przedstawicieli Dzieri:awcy. -----------------------

Co do powyzszeqo zobowiazanla Eli:bieta Dobrzariska i Ewa
Zacharewicz w imieniu reprezentowanej Spcldzielnl Mieszkaniowej "Przy
Metrze" z siedziba w Warszawie poddaia si~ egzekucji wprost z
niniejszego aktu stosownie do dyspozycji art. 777 pkt 4 kodeksu
postepowania cywilnego.------------------------

§ 6. W przypadku zwloki z zaplata czynszu za co najmniej dwa
pelne okresy ptatnosci, Wydzierzawiaj(\cy moze rozwiazac umowe
dzieri:awy w trybie natychmiastowym.- -------

§ 7. 1. Strony niniejszego aktu zgodnie ustalaja, ze prawo
DzierZawcy do ui:ywania i pobierania pozytkow bedzie polegato na
zabudowaniu omawianej nieruchomosci zabudowa rnieszkaniowa z
usfugami.----------------------------------------

2. DzierZawca nie moze zrnienic przeznaczenia przedmiotu
dzieri:awy bez zgody Wydzieriawiajq_cego.------------------------------
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3. Dzlerzawca nie moze bez zgody Wydzierzawiaj(\cego
przedmiotu dzierzawy pcdozterzawiac oraz oddawac w uzytkowanie.---

§ 8. 1. Dzieri:awca zobowiazany jest do ponoszenia wszelkich
oplat, podatk6w i swiadczen publicznych zwlazanych z wydzterzawlana
nieruchornoscia oraz do przestrzegania aktualnie obowiazuiacych
przepis6w, a w szczeqolnoscl Prawa budowlanego, przepis6w
sanitarnych oraz przepis6w dotyczqcych ewidencji i uzgadniania
dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia terenu.

2.. Dzlerzawca jest zobowiazany do udostepnienia terenu w
sytuacjach, 0 kt6rych mowa wart. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. 0 gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (tekst
jedn. Oz. U. z 1991 r., nr 30, poz. 127, z pozn. zm.). Niezbedny zakres
terenu w tych przypadkach okresla wykonawca prac, ktory zgodnie z
obowiazuiacyrni przepisami zobowiazany jest przywrocic teren do stanu
poprzedniego, w szczeqolnoscl w razie koniecznosci wykonywania prac
konserwacyjnych, remont6w oraz w przypadku awarii sieci kamunalnych
urzadzeri podziemnych przebiegajq_cych przez dzierzawiony teren.
Ozlerzawcy nie przysfuguje z tego tytutu jakiegokolwiek odszkodowanie
ad Wydziertawiaj(\cego. -- ....---------.

§ 9. Niniejsza umowa stanowi podstawe do ubiegania sle
Dzierzawcy 0 zezwolenie na budow~.---------------------------·-------

§ 10. Eli:bieta Dobrzariska i Ewa Zacharewicz w imieniu
reprezentowanej Sp6fdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedziba w
Warszawie zobowiazuja sie przeiac i zalatwic we wlasnyrn zakresie, tak
aby nie byty kierowane do Gminy Warszawa-Ursyn6w wszelkie
roszczenia - w tym SSM "Natolin", dotyczace aznaczonego gruntu jako
dzialkl ewidencyjne 0 numerach 4/1 i 4/3 0 laczne] powierzchni 30282m2

z obr.1-11-05- objeteqo urnowa dzier-zawy.----------------

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj(\ formy
pisemnej pod rygorem niewaznoscl. Poza niniejsza Umowa nie lstnieja
pomiedzy Stronami zadne inne uzgodnienia w zakresie przedmiotu
Umowy, a niniejsza Umowa zastepuje wszelkie dotychczasowe ustalenia
porniedzy Stronami podj~te w tym zakresie. -------------------

§ 12. Niniejsza umowa dzier:tawy moze bye rozwlazana w
kazdyrn czasie za zqoda stron.-------------------------------------

§ 13. 1. Umowa niniejsza rozwiazuje sie z chwila zawarcia
porniedzy stronami umowy 0 ustanowieniu uzytkowania wieczystego
przedmiotowego gruntu lub - w razie zmiany przepis6w - umowy
przeniesienia wlasnosci gruntu. --------



,
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2. Strony zgodnie oswiadczajCLze w razie rozwiazania niniejszej
umowy z przyczyn wskazanyeh w ust.t - wartosc 1m2 przedmiotowego
gruntu przy ustanowieniu uzytkowanla wieczystego lub przeniesienia
wlasnosci zostanie okreslona na podstawie wyceny biegfego stosownie
do ustawy 0 gospodaree gruntami i wywtaszczeniu nieruchomosci .--

§ 14. W sprawaeh nieuregulowanych nmiejsza urnowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.-----, ------------

§ 15. Koszty tego aktu ponosi Sp6tdzielnia Mieszkaniowa "Przy
Metrze" z .siedziba w Warszawie. ------------------------

§ 16. Dla potrzeb pobrania oplat od niniejszej umowy, stawajacy
okreslili wartosc przedmiotu umowy na kwote 104.473,- (sto eztery
tysiace ezterysta siederndzieslat trzy) zlote. ---------------------------

§ 17. Przedstawiciele Zarzadu Gminy oswiadczaja, ze od
zawartych um6w dzierZawy odprowadzaia podatek VAT, natomiast
Elzbieta Dobrzanska i Ewa Zacharewicz w imieniu reprezentowanej
Sp6tdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedziba w Warszawie
oswiaoczaia, iz Spotoztelnia jest ptatnikiem podatku VAT - i posiada
nadany numer NIP 951-00-26-546. -------------' ,----------

§ 18. Pobrano: ----

..

--------------------~------

1
~o wynagrodzenie noatriusza z § 2 rozp. Min. Spr. z dnia

12.04.1991 roku (Dz.U. Nr 33 poz. 146 oraz z 1992 roku Nr 21
pOZ. 89 i Nr 54 poz. 256) w kwocie----, -------------1.072,-zt.

o czynnosc zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 14 ust.
11 ustawy z dnia 8.01.1993 r. 0 podatku od towarow i ustug
oraz 0 podatku akcyzowym (Oz.U. Nr 11 pOZ. 50 ze zm.) w
zwiazku z rozp. Min. Fin. z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U.
Nr 154 poz.797). ---------------------------------.:...-

o niniejsza umowa nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art.
3 ust. 5 lit. a) ustawy 0 optacie skarbowej z dnia 31.01.1989
roku (Dz.U. Nr 4, poz. 23, Nr 74, poz. 443 z 1992 roku, z poi:
n. zm.).---------------

Akt ten zostal odczytany, przyj*:ty i podpisany. -----.

No o rYf1lno le tlJ1nSC#wepodpisy
~{rQn i nlJlariusz(l

KANCELARJA
NOTARIUSZA WlENCZYStAvff CUBAtA

. W WAR'SZAWl.~
REPERTORJUM A. NR../.1.Q ••••••••:J97

..__.~~.~~;~~;wx-J.z,_1l0~YZOSTAt
POBRANO TAKSY NoTAA·iALN·Ej·ZL·J.Q::

NA PODST. § 12 ROZP. MIN. SPR. Z ON.
12.04.1991 R. (OZ.U. ~R 33 POz. 146)

WARSZAWA. ONIA ...... f!..I..·.LQ. .. 1997 ROKU
Mczy.~lawa Cubry<y

~TARIUS[zJ
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