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Urząd Skarbowy 
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Uprzejme roszę o informację, czy będę mógł skorzystać z premii 
termomodernizacyjnej stosowanej w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych, a 
jeżeli tak w jakiej wysokości.

W latach 1997-1999 wpłacałem Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 
pieniądze na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Od roku 
2000 mieszkam w tym budynku. Niestety, spółdzielnia uchyliła się od objęcia w 
użytkowanie wieczyste gruntu na którym został wzniesiony ten budynek.

W załączeniu przedstawiam pismo Delegatury Biura Gospodarki 
Nieruchomościami na temat stanu prawnego nieruchomośc i.

z poważaniem
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r. w sprawie udostępnienia 
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, przekazuję 
następujące informacje.

Ad. 1
Właścicielem dz. ew. nr 4/1 z obrębu 1-11-05 na której zlokalizowany jest segment 
budynku przy ul. Lanciego 9B jest m. st. Warszawa. Budynek jest częścią składową 
gruntu, właścicielem gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa (art. 48 Kc). 
Budynek został wybudowany przez SM „Przy Metrze”, która ma roszczenie o 
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na jej rzecz. Umowa dzierżawy z dnia 
2.10.1997r. zawarta ze Spółdzielnią zostanie rozwiązana z chwilą zawarcia umowy 
notarialnej w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu wraz z 
przeniesieniem własności budynku na rzecz SM „Przy Metrze”. Wówczas 
Spółdzielnia będzie użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem budynku 
(art. 235 Kc). W tej sprawie toczy się postępowanie, które prowadzi Wydział Obrotu 
Nieruchomościami Biura Gospodarki Nieruchomościami. Obecnie Spółdzielnia 
administruje budynkiem i jest zobowiązana zgodnie z umową dzierżawy do 
ponoszenia wszelkich opłat i świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną 
nieruchomością oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów a w 
szczególności Prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz przepisów 
dotyczących ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia 
terenu.

Ad. 2
SM „Przy Metrze” jest dzierżawcą gruntu (dz. ew. nr 4/1 z obrębu 1-11-05), czyli 
posiadaczem zależnym a nie posiadaczem samoistnym. Warunkiem zastosowania 
art. 231 §1 Kc jest posiadanie samoistne.

Ad. 3
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursynów nie posiada 
informacji o zawartych oprócz umowy dzierżawy, innych umowach, w tym umowy na 
administrowanie budynkami. W tej sprawie do udzielenia odpowiedzi właściwa jest 
SM „Przy Metrze”.

Ad. 4
Informuję, że była Gmina Warszawa-Ursynów oraz m. st. Warszawa nie 
partycypowały w kosztach budowy infrastruktury związanej z realizacją osiedla 
Migdałowa I.


