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Biuro Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu m.st. Warszawy w zalaczeniu

przekazuje odpowiedz na interpelacje nr 9/RO Sadul, Rady Osiedla Sadu!.
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Rada Osiedla Sadul
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Dotyczy: Interpelacji nr 9/RO Sadul z dnia 12 maja 2014r. w sprawie wyjasnienia,
czy w zwiazku z nie ustanowieniem uzytkowania wieczystego gruntu dla dzialki ewid.
nr 67/2 z obrebu 3-11-32, polozonej w Warszawie w rejonie ulic Mydlarskiej i
Mirtowej, na której znajduje sie oczyszczalnia scieków eksploatowana przez
Miedzyzakladowa Spóldzielnie Mieszkaniowa ZWAR, nastapilo naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wynikajace z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr
14 poz. 114 ze zm.).

W odpowiedzi na interpelacje nr 9 Rady Osiedla Sadul Biuro Gospodarki
Nieruchomosciami Urzedu m.st. Warszawy wyjasnia, ze bezpodstawne jest
twierdzenie, ze przez nie ustanowienie uzytkowania wieczystego dzialki gruntu nr
67/1 z obrebu 3-11-32 nastapilo naruszenie dyscypliny finansów publicznych i nie
znajduje ono uzasadnienia.

Podstawa roszczenia o zawarcie umowy o oddanie gruntu w uzytkowanie
wieczyste jest zbadanie kompletu dokumentów przedlozonych przez wnioskodawce,
odnosnie spelnienia wszystkich przeslanek tego roszczenia wynikajacych z
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.
U. z 2014r. poz. 518).

Roszczenie przysluguje spóldzielni, która na gruntach Skarbu Panstwa lub
gminy wybudowala z wlasnych srodków finansowych i za zezwoleniem wlasciwego
organu nadzoru budowlanego, obiekty budowlane. Zakonczenie budowy powinno
nastapic w okreslonym w/w ustawa czasie i potwierdzone stosowna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

MSM ZWAR wzywana wielokrotnie do uzupelnienia wymaganych
dokumentów oswiadczala, ze dokumenty przekazala posilkujac sie przy tym pismem
z dnia 31 maja 1995r. o przyslugujacym jej roszczeniu o ustanowienie uzytkowania
wieczystego gruntu oraz przeniesieniu wlasnosci znajdujacych sie na nim urzadzen,
na które równiez powoluje sie Rada Osiedla Sadu!.

Powyzsze twierdzenie Spóldzielni, ze wszelkie wymagane dokumenty zostaly
przekazane nie zostalo poparte zadnymi dowodami na okolicznosc ich zlozenia. Nie
potwierdzaja tego równiez zgromadzone w Delegaturze Biura Gospodarki
Nieruchomosciami w Dzielnicy Wawer akta. Wyjasniamy, ze kwestia trwalej regulacji
jaka jest ustanowienie uzytkowania wieczystego gruntu nie moze opierac sie na
oswiadczeniu MSM ZWAR tylko na dokumentach koniecznych do realizacji
roszczenia wymaganych zgodnie z przepisami prawa.



Jednoczesnie wyjasniamy, ze zgodnie z Wewnetrznym Regulaminem
Dzialalnosci Biura Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu m.st. Warszawy oraz
obowiazujacymi obecnie wytycznymi kazdy podmiot starajacy sie o trwale
zagospodarowanie nieruchomosci, która jest w jego wladaniu jest zobowiazany do
zawarcia krótkoterminowej umowy dzierzawy czasowej oraz wywiazania sie ze
wszelkich zobowiazan finansowych wobec m.st. Warszawy, w tym przypadku z
bezumownego korzystania z gruntu.

Wobec powyzszego zostala naliczona od 2007r. oplata z tytulu bezumownego
korzystanie z przedmiotowego gruntu, która MSM ZWAR uiscila. Natomiast w
pózniejszej korespondencji Spóldzielnia nie wyrazila woli na zawarcie umowy
dzierzawy gruntu.

Wobec braku porozumienia dot. uregulowania korzystania z dzialki nr 67/1 z
obrebu 3-11-32 przez MSM ZWAR, Biuro Gospodarki Nieruchomosciami skierowalo
sprawe do Wydzialu Prawnego dla Dzielnicy Wawer o zawezwanie do próby
ugodowej przed sadem, odnosnie zawarcia umowy dzierzawy czasowej i zaplate za
bezumowne korzystanie z gruntu za kolejny okres czasu.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polega na zaniechaniu ustalenia
naleznosci w ogóle, gdy naleznosc taka nalezalo zgodnie z przepisami prawa ustalic.
Z uwagi na brak mozliwosci rozpatrzenia wniosku o oddanie nieruchomosci w
uzytkowanie wieczyste zostala ustalona i wyegzekwowana przez Delegature Biura
Gospodarki Nieruchomosciami w Dzielnicy Wawer kwota nalezna za korzystanie z
tego gruntu bezumownie.

Reasumujac brak jest w przedmiotowej sprawie przeslanek powodujacych
naruszenie przepisów dot. dyscypliny finansów publicznych.
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