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W
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RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej 
części nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Migdałowej 10

i udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu, poprzez 
sprzedaż zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy 
ul. Migdałowej 10, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3 o pow. 8902m2 z obrębu 1-11-05, 
na rzecz wieloletniego dzierżawcy.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 19,15% od ceny sprzedaży 
zabudowanej części nieruchomości wskazanej w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3.1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego 
Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej 
części nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Migdałowej 10

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w celu rozpatrzenia wniosku Spółdzielni 
Mieszkaniowej„Migdałowa U" o sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) 
zabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w dzielnicy 
Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Migdałowej 10, uregulowanej w KW nr WA2M/00222009/6, 
oznaczonej jako działka ewid. nr 4/3 o pow. 8902m2 z obrębu 1-11-05, na rzecz wieloletniego 
dzierżawcy oraz udzielenia bonifikaty.
Zwolnienie z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 2 ugn 
może nastąpić w drodze indywidualnej uchwały Rady m.st. Warszawy, w odniesieniu do 
nieruchomości „zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została 
zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie 
nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy 
zawartej na co najmniej 10 lat."
Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały w sprawie zasad, zwalnia się z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości, sprzedawane na rzecz osoby która dzierżawi 
nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została 
zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, a ponadto: zabudowa nieruchomości ma 
charakterstały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest zgodne z treścią umowy, a także 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; wartość poniesionych przez dzierżawcę lub 
jego poprzedników nakładów przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu; wywiązuje się ze 
zobowiązań wobec m.st. Warszawy.

Umową zawartą aktem not. Rep. A Nr 13556/97 z dnia 2 października 1997 r., pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Przy Metrze" a dawną Gminą Warszawa - Ursynów (obecnie m.st. Warszawa) grunt 
oznaczony jako działka ewid. nr 4/1 (obecnie działki ewid. nr 4/39,4/40,4/41,4/42) i nr 4/3 
w obrębie 1-11-05, o łącznej pow. 30282 m2, został wydzierżawiony na okres 29 lat, 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Działka ewid. nr 4/3 została zabudowana 
na podstawie wydanej dla SM „Przy Metrze" decyzji nr 922/D/97/MU z dnia 7 października 1997 r. 
Burmistrza Gminy Warszawa - Ursynów o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Decyzją nr 31/D/99/MU z dnia 27 stycznia 1999 r. Burmistrz Gminy Warszawa - Ursynów zatwierdził 
projekt zamienny, w którym zrezygnowano z realizacji części garażu podziemnego w zamian za 
wykonanie miejsc postojowych na terenie działki. Burmistrz Gminy Warszawa - Ursynów wydał 
decyzję nr 876/D/98/MU z dnia 26 października 1998 r. o pozwoleniu na budowę 2 kabli 
energetycznych SN i decyzję nr 483/D/99/MU z dnia 17 czerwca 1999 r. o pozwoleniu na budowę

i udzielenia bonifikaty
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stacji transformatorowej oraz sieci kablowej NN na terenie działek ewid. nr 4/3, 4/2 i 4/1. Decyzją 
nr 1149/D/99/MU z dnia 15 listopada 1999r. Burmistrz Gminy Warszawa -  Ursynów zezwolił 
SM „Przy Metrze" na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem, 
położonego przy ul. Migdałowej 10.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydziału VI Cywilnego {sygn. akt 
VI C 371/08} z dnia 7 listopada 2008 r., SM „Migdałowa li" od dnia 4 grudnia 2002 r., w stosunku do 
działki ewid. nr 4/3, jest sukcesorem praw i obowiązków wynikających z ww. umowy dzierżawy.
SM „Migdałowa II" złożyła w dniu 18 kwietnia 2019r, oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, o posiadanym przez SM „Migdałowa II" prawie do 
nakładów na działce ewid. nr 4/3 (wg. stanu deweloperskiego, obejmującego budynki, ciągi pieszo 
jezdne, małą architekturę, zieleń, w tym także po 2002 r.} i potwierdziła, że wszelkie inne nakłady na 
tę działkę to nakłady na wykończenie lokali, poniesione przez użytkowników tych lokali 
(posiadających ekspektatywę spółdzielczych własnościowych praw do lokali).
Działka ewid. nr 4/3 pochodzi z dawnej księgi wieczystej „Dobra Ziemskie Wilanów" inw. Nr 9555 
(Folwark Wolica). Prawo własności po byłym właścicielu Adamie Branickim na rzecz Skarbu Państwa 
wpisane zostało na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 
rolnej (Dz. U. z 1945r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.). Wyżej wymieniona działka stała się własnością 
m.st. Warszawy na podstawie decyzji Wojewody Warszawskiego nr 50 373 z dnia 26 września 
1996 r., art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 
Nr 48, poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do ww. działki nie zostały 
zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i nie toczy się postępowanie administracyjne, o którym mowa 
w art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym informacje potwierdzające brak 
roszczeń podlegają aktualizacji.
Dla terenu na którym położona jest dz. ewid. nr 4/3 brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy, zatwierdzonym uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 
10 października 2006 r., ze zm. działka ewid. nr 4/3 położona jest w obszarze M1.20 o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości zabudowy do 20 m. Z opinii Wydziału 
Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursynów znak: UD XII-WAB-U.6727.338.2018.WKR z dnia 
14 września 2018 r. i UD-X1!-WAB-U.6727.686.2018.WKR z dnia 8 października 2018 r. wynika, że 
działka ewid. nr 4/3 przylega do dz. ewid. nr 4/2 stanowiącej drogę publiczną ul. Migdałową; zbycie 
dz. ewid. nr 4/3 nie koliduje z zamierzeniami urbanistycznymi miasta.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze 
przetargu i udzielenia bonifikaty, umożliwi dokonanie sprzedaży działki ewid. nr 4/3 zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami, położonym przy ul. Migdałowej 10, na rzecz jej 
wieloletniego dzierżawcy, któremu przysługuje prawo do nakładów poniesionych na jej zabudowę, 
a przez to trwale ureguluje tytuł prawny SM „Migdałowa II" do tej działki. Umowa dzierżawy zawarta 
aktem not. Rep. A Nr 13556/97 z dnia 2 października 1997 r., na okres 29 lat, wygasa z dniem 
1 października 2026 r.
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Nie ma obowiązku zgłoszenia, uzyskania opinii, zgody, przeprowadzenia konsultacji bądź uzgodnień 
projektu uchwały z podmiotami zewnętrznymi.

Na zlecenie Biura Miasta i Skarbu Państwa rzeczoznawca majątkowy sporządził w dniu 22 marca 
2020 r. operat szacunkowy, w którym określił wartości działki ewid. nr 4/3 w tym wartość:

nakładów poniesionych na naniesienia 60 243 000 zł
Z powyższego wynika, że spełniona jest przesłanka, iż wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź 
jego poprzedników nakładów przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu.
SM „Migdałowa II" wywiązuje się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy, co zostało potwierdzone 
zaświadczeniami wydawanymi przez Biuro Podatków i Egzekucji Urzędu m.st. Warszawy:
• znak: DR-8-RZ.3141.317.2020.KRO z dnialO września 2020 r. o niezaleganiu w stosunku do 

m.st. Warszawy z tytułu należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa,

• znak: DR-8-RZ.3140.3223.2020.RKO z dnia 8 września 2020 r. o niezaleganiu w podatkach, 
oraz oświadczeniem z dnia 17 września 2020 r. o nieposiadaniu wobec m. st. Warszawy innych 
zobowiązań finansowych niż w załączanych zaświadczeniach.

Zaświadczenia i oświadczenie będą podlegały aktualizacji na kolejnych etapach postępowania 
zmierzającego do sprzedaży działki.
Zatem SM „Migdałowa U" jako dzierżawca dz. ewid. nr 4/3 spełnia przesłanki wynikające z art. 37 
ust. 3 pkt 2 ugn oraz z § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały NrXXVIII/534/2004 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
{Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119, poz. 2927 ze zm.), umożliwiające zbycie przedmiotowej części 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Określenie skutków finansowych uchwały dla realizacji budżetu oraz WPF i wskazanie źródeł 
finansowania projektu.
Cenę zbywanej nieruchomości ustala właściwy organ, przy czym stosownie do postanowień art. 67 
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena ta nie może być niższa niż wartość określona 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Proponowana zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn cena zabudowanej 
dz. ewid. nr 4/3, wynosi 76 000 000 zł netto (w tym cena gruntu 15 757 000 zł, cena naniesień 
60 243 000 zł) + podatek VAT, (wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy - obecnie 
wynosi 23%).
Przed dokonaniem transakcji sprzedaży konieczne będzie złożenie oświadczenia o rezygnacji 
ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT 
i wyborze opodatkowania dostawy budynku przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku VAT

Mając na uwadze że m.st. Warszawie nie przysługuje prawo do nakładów poniesionych przez
dzierżawcę na zabudowanie działki ewid. nr 4/3, jej sprzedaż poprzedzona będzie przeniesieniem 
przez SM „Migdałowa II" na rzecz m.st. Warszawy przysługujących jej nakładów poniesionych na

gruntu z budynkiem i naniesieniami 
budynku oraz innych naniesień 
wartość gruntu

75 873 000 zł 
60 243 000 zł 
15 630 000 zł

(w formie przewidzianej przepisami tej ustawy).

z dnia
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wybudowanie naniesień znajdujących się na działce ewid. nr 4/3, co udokumentowane będzie fakturą 
VAT wystawioną przez Spółdzielnię. Spółdzielnia przeniesie na m.st. Warszawę przysługujące jej 
nakłady w kwocie oszacowanej w operacie szacunkowym + VAT (wg stawki obowiązującej w dniu 
podpisania umowy, która obecnie wynosi 23%).
Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na podstawie art. 68 ust. 1 pkt X ugn, jest fakultatywne 
i może nastąpić na podstawie uchwały rady. Do sprzedaży nieruchomości z bonifikatą, stosuje się 
przepisy o pomocy publicznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ugn. Przepis ten ma zastosowanie do zbycia 
części nieruchomości publicznej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej 
(związanej z lokalami użytkowymi). Zatem proponowana wysokość bonifikaty 19.15% od ceny 
zabudowanej działki ewid. nr 4/3 została określona w związku oświadczeniem złożonym dnia 17 
września 2020 r., że Spółdzielnia dotychczas nie otrzymała pomocy publicznej de minimis, udzielanej 
na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
W związku z powyższym proponuje się bonifikatę w wysokości 19,15% od ceny sprzedaży, którą 
obliczono przy założeniu 99% bonifikaty od gruntu przypadającego na lokale mieszkalne (113 lokali) 
wraz z garażami oraz bonifikaty w wysokości ok. 900 000 zł (tj. przybliżonej wartości pomocy 
publicznej de minimis 200 000 euro1) od gruntu związanego z lokalami użytkowymi.2 
Cena gruntu przypadająca na lokale mieszkalne (wraz z garażami) wynosi 13 803 981,70 zł, a cena 
gruntu przypadająca na lokale usługowe wynosi 1 953 018,30 zł, co obliczono na podstawie 
przekazanych przez SM „Migdałowa II" informacji o powierzchniach lokali.

wysokość
bonifikaty

wartość [zł] cena netto [zł] cena netto [zł] 
po bonifikacie

naniesienia 0% 60 243 000,00 60 243 000,00 60 243 000,00
grunt przypadający 
na lokale mieszkalne 
i garaż

99% 13 692 722,85 13 803 981,70 138 039,82

grunt przypadający 
na lokale usługowe

45.47 %3 1 937 277,15 1 953 018,30 1 064 960,18

grunt z 
naniesieniami

bonifikata od 
ceny 19,15%

75 873 000,00 76 000 000,00 61446 000,00

W przypadku udzielenia przez Radę m.st. Warszawy bonifikaty w wysokości 19,15% od ceny 
sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn na 76 000 000 zł netto + podatek VAT otrzymamy: 
61 446 000 zł + 23% VAT tj. 14 132 580 zł = 75 578 580 zł brutto

1 euro każdego dnia ma inną wartość w złotówkach, zależną od kursu w NBP z danego dnia; trudno przewidzieć, 
jaki będzie kurs euro w dniu zawierania umowy sprzedaży;

2 1 953 018,30 -  1 064 960,18 = 888 058,12 (pomoc publiczna) [
3 wysokość bonifikaty przedstawiono w zaokrągleniu, w rzeczywistości wynosi ona 45.4710598%
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przez Spółdzielnię na rzecz m.st. Warszawy przysługujących jej nakładów na wybudowanie naniesień 
znajdujących się na działce, co udokumentowane będzie fakturą VAT wystawioną przez 
SM „Migdałowa II". Spółdzielnia przeniesie na m.st. Warszawę przysługujące jej nakłady w kwocie: 
60 243 000,00 zł + 23% VAT {tj, 13 855 890 zł), co wynosi łącznie 74 098 890,00 zł brutto 
Zatem w przypadku sprzedaży z bonifikatą 19,15% do zapłaty przez SM „Migdałowa II" 
pozostałaby kwota 1479 690 brutto. Kwota ta jest obliczona na podstawie najniższej ceny, jaką 
można zaproponować SM „Migdałowej U", ze względu na przepisy dotyczące pomocy publicznej.
Z uwagi na brak środków finansowych Spółdzielnia jest zainteresowana rozłożeniem na raty
ww. kwoty: pierwsza rata 1100 000 zł (taką kwotą obecnie dysponuje Spółdzielnia), pozostała kwota
do zapłaty w ratach w ciągu 2 lat od zawarcia umowy sprzedaży.
Do dokonania rozliczenia tej transakcji konieczne będzie zaplanowanie w załączniku budżetowym 
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, niezbędnych środków finansowych zarówno po stronie 
wydatkowej jak i dochodowej.

Wydano opinię 
Skarbnika m.st. Warszawy
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Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z dnia /pł^grudnia 2020 r. 

do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku 

{Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465 z późn. zm.) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej części 

nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy uł. Migdałowej 10 i udzielenia 

bonifikaty

opiniuję negatywnie,

udzielenie bonifikaty ograniczy możliwości realizacji dochodów budżetowych m.st. Warszawy. 

Transakcja wymaga dokonania stosownych zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Z upoważnienia Skarbnika
m.st. Warszawy

ifli _ - r.•M H.'
H

Zastępca Dyrektora
Biura Planowania Budżetowego 

Aleksandra Jońca


