
Przypominamy rowniez, ze oczekiwane ustanowienie i przeniesie tytulu prawnego do
ww. gruntu, wiazac sie bedzie z koniecznoscia poniesienia koszt6w przeksztalcenia prawa do
gruntu (w ww. uchwale pierwsza oplata zwiazana z ustanowieniem uzytkowania wieczystego
ustalona zostala na poziomie 15 % wartosci gruntu), a jak dotychczas nie uregulowal Pan w

Jak informowalismy we wskazanym na wstepie pismie, M. st. Warszawa nie okreslilo
do dnia dzisiejszego warunk6w organizacyjnych i finansowych przeksztalcenia tytulu
prawnego do gruntu pomimo zgloszonego w tym zakresie kategorycznego zadania ze strony
Spoldzielni i uchwaly nr 287 z dn. 25.07.2000 r. Rady Gminy Warszawa Ursyn6w, w sprawie
zwolnienia z obowiazku zbycia w drodze przetargu oraz oddania ww. nieruchomosci w
uzytkowanie wieczyste, kt6ra miala w zalozeniu doprowadzic do definitywnego uregulowania
stanu prawnego nieruchomosci gruntowej oznaczonej nr ew. 411 z obrebu 1-11-05.

W zwiazku z faktyczna bezczynnoscia Miasta st. Warszawy (aktualnego wlasciciela i
dysponenta gruntu), kt6re nie wykazuje zadnej woli w zakresie uregulowania omawianej
kwestii (problem grunt6w 0 nieuregulowanym stanie prawnym dotyczy wielu warszawskich,
w tym natolinskich spoldzielni), sprawa wymagac bedzie zapewne sadowego rozstrzygniecia,
co z kolei powoduje koniecznosc jednoznacznego ustalenia z Kornisja Organizacyjna woli
zainicjowania i uczestnictwa w tego typu postepowaniu sadowym.

W zwiazku ze skierowanym do Spoldzielni pismem z dn. 21.11.2013 r., Zarzad
Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" uprzejmie informuje, ze podtrzymuje stanowisko
wyrazone w pismie z dn. 28.06.2013 r. - NRl8186113.

Jak wyjasnilismy w tym pismie przeksztalcenie tytulu prawnego do dzierzawionego
obecnie przez Spoldzielnie gruntu, wymaga przede wszystkim ustalenia z Finansujacymi
budowe dom6w jednorodzinnych i lokali w zadaniu inwestycyjnym .Jvligdalowa I", w tym z
Komisja Organizacyjna : Spoldzielni Mieszkaniowej "Migdalowa I" (budynki przy
ul. Lanciego 7, 7a, 7b), jednolitego dalszego trybu postepowania w sprawie, zwlaszcza, ze w
postepowaniu sadowym dotyczacym podzialu Spoldzielni, toczacym sie pod sygn. akt XXIV
C 620109, zgloszone zostaly okreslone roszczenia w stosunku do Spoldzielni zwiazane z
omawiana sprawa-przez wskazana powyzej Kcmisje Organizacyjna}; _

Domy jednorodzinne i budynki mieszkalne objete procesem podzialu zlokalizowane
sa na tej samej nieruchomosci gruntowej (411 z obrebu 1-11-05) - podzielonej obecnie
geodezyjnie, do cel6w zwiazanych z ww. postepowaniern sadowym m. in. na dzialki ew. 4/39
(Lanciego 11), 4/41 (Lanciego 7, 7a, 7b), 4/42 (Lanciego 9) - prawomocnym w tej czesci
wyrokiem Sadu Okregowego IV Wydzialu Cywilnego z dnia 27 listopada 2007 r. (sygn. akt
IV C 36/05).
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Do wiadomosci:
Rada Nadzorcza

Z powazaniem

Odnoszac sie natomiast do kwestii podnoszonej odmowy zalozenia ksiegi wieczystej,
jak rozumiemy nie majacej formy stosownego orzeczenia sadowego (prosimy 0 przekazanie
informacji 0 tego typu orzeczeniu jesli zapadlo) - to wyjasniamy, iz sygnalizowane w
mediach problemy z zalozeniem ksiag wieczystych sa wynikiem uchwaly Sadu Najwyzszego
z dn. 24.05.2013 r. (sygn. akt III CZP 104/12).

Stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w ww. uchwale stanowi istotne odstepstwo
od dotychczasowej linii orzeczniczej tego Sadu i praktyki sadow wieczysto-ksiegowych, ktore
nie kwestionowaly ustanowionych w drodze przydzialow spoldzielczych wlasnosciowych
praw do lokali na gruncie, do kt6rego Spoldzielni nie przyslugiwalo prawo wlasnosci lub
uzytkowania wieczystego i mozliwosci ujawniania tych praw w ksiegach wieczystych.

Sprawa wymagac bedzie niewatpliwie interwencji ustawodawcy (w kontekscie
wyraznego brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 18 grudnia 2009 r. 0 zmianie ustawy
o spoldzielniach mieszkaniowych oraz 0 zmianie niekt6rych innych ustaw - Dz. U. 2009 r.
poz. 1779 - dopuszczajacego do 31.12.2012 r. ustanawianie spoldzielczych wlasnosciowych
praw do lokali na gruncie nie pozostajacyrn we wlasnosci lub uzytkowaniu wieczystym
spoldzielni mieszkaniowej) lub dalszej analizy zagadnienia ze strony judykatury na tle
skonkretyzowanych stan6w faktycznych (chociazby kwestia zalozonych dotychczas ksiag
wieczystych i ujawnionych w nich ograniczonych praw rzeczowych).

calosci wkladu budowlanego w wysokosci wynikajacej z ostatecznego rozliczenia inwestycji
zadania inwestycyjnego "Migdalowa I", kt6rej dotyczy nieprawomocny wyrok Sadu
Okregowego z dn. 04.06.2013 r. (sygn. akt XXIV C 830/11).
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