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Zbigniew Sarata 

Od: POTAPOWICZ Sławomir [spotapowicz@radny.um.warszawa.pl] 
Wysłano: środa, 19 grudnia 2018 09:41 
Temat: Re[2]: Pilne! Sesja Rady Warszawy 

Witam 

Paweł Sawicki, zgodnie z naszymi informacjami wewnątrz klubu, będzie osobą prowadzącą tę sprawę. 

Pozdrawiam, 

Sławomir Potapowicz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy 

 

 
From: SAWICKI Paweł łmailto:psawicki@radnv.um.warszawa.pl1  

Sent: Wednesday, December 19, 2018 8:27 AM 

Subject: Re: Pilne! Sesja Radv Warszawv 

Zbyszku, 
Dziękuję, za maila. 
Jutro złożę interpelację w tej sprawie. Chcę dowiedzieć się, jak wygląda skala problemu, co robi w tej 

sprawie Ratusz i jakie ma pomysły na rozwiązanie tej kwestii. 

Proszę Cię jednak o jedno, o cierpliwość. Temat jest mega skomplikowany i dotyka wrażliwych kwestii 

(własność nieruchomości, przekazywanie oprawa własności, udzielanie bonifikat). Dodatkowo jest mocno 

zabagniony i trwa od lat. Nie mogę obiecać Ci, że rozwiążemy problem jutro, czy pojutrze. To może 

potrwać. Jednego możesz być jednak pewny - nie odpuścimy i będziemy drążyć. 

Pozdrawiam 
Paweł Sawicki radny m.st. Warszawy 

 

 

Od: "Zbigniew Sarata" <zbigniew@sarata.pl> 
Data 12/18/18 15:34 
Temat: Pilne! Sesja Rady Warszawy 

Szanowni Radni! 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział na środę 19 grudnia sesję Rady Warszawy na której 
miałby być przywrócona bonifikata 98% przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we 
własność. Ludzie są wściekli nie bez powodu. 

Proszę Was nie zapominajcie jednak, że w Warszawie mieszka bardzo wiele rodzin (w 2016 roku 
szacowałem ich ilość na samym tylko Ursynowie na 14 tysięcy), które sfinansowały budowę domów 
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na gruntach dzierżawionych od 
miasta stołecznego Warszawy, lub jego poprzedników prawnych. W efekcie ludzie zostali ograbieni, gdyż 
te domy i lokale za które zapłacili należą do miasta. Do 2013 roku sytuacja prawna tych rodzin była 
ukrywana, ale teraz wiąże się z ogromnymi niedogodnościami. 

Zapoznajcie się z przygotowanymi przeze mnie materiałami dotyczącymi problemu: 
http://wlasnosc.waw.pl/blog/post/24 i postarajcie się go rozwiązać. Zważcie, że przywracając maksymalną 
bonifikatę możecie pozbawić kilkadziesiąt tysięcy osób szansy na odzyskanie własności. 

Pozdrawiam Zbigniew Sarata 
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