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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
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• 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
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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. -----.
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