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Pani
Dorota Jankowska - Lamcha
Przewod nicząca Rady i Zarządu
Osledla'Kamionek

f. .- -)/6ą,
w odpowiedzi na złoŻoną interpe|ację z dnia 15 maja 2017 (wpływ 19.05.20 17r') w sprawie
nieruchomości połozonej na terenie Pragi Południe pzy u|icy Zie|enieckiej 6/8, oznaczonej
jako dz. eW. nr 5l1, nr 5l2,5l3,5t4 z obrębu 3-0,t-02, informuję Panią, ze w stosunku do
przedmiotowej nieruchomości DecyĄą nr 471tg3 z dnia 17 czerwca 1993 roku, Z.arząd
Związku Dzie|nic - Gmin Warszawy stwierdził nabycie przez Miejskie Pzedsiębiorstwo
Robót ogrodniczych (obecnie Miejskie Pzedsiębiorstwo Rea|izaĄi |nwestycji Sp. z o.o.)
z dniem 05 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego WW. nieruchomoŚci'

obecnie użytkownikiem wieczystym powyższej nieruchomości jest firma pod nazwą
Dedek Montemarco Sp' z o.o. (dawna naAita Dedek Hote|e i Restauracje Sp. z o.o.). Spótka
ta kozystała z przedmiotowego terenu na podstawie umowy dzierŻawy zawańej z Miejskim
Pzedsiębiorstwem Rea|izacji |nwestycji Sp. z o.o'. Zgodnie z zapisami umowy, dzieżawcy
pzysługiwało prawo pierwszeństwa zakupu nieruchomości w pzypadku jej zbycia pŻez
uzytkownika wieczystego. W dniu 12 kwietnia 2017 roku dzieżawca złoŻył oświadczenie
o wykonaniu prawa pierwokupu, a co za tym idzie nabył prawo uzytkowania wieczystego
pzedmiotowej nieruchomości od Miejskiego Przedsiębiorstwa ReaIizacji lnwestycji'

Jednocześnie wyjaŚniam, ze pzedmiotowy teren nie jest objęty usta|eniami
miejscowego p|anu zagospodarowania pzestzennego, d|atego teŻ wsze|kie zmiany
zagospodarowania ww. nieruchomości wymagają uzyskania stosownych decyzji' Na dzień
dzisiejszy, przez tut. Uząd zadne postępowanie o zmianę sposobu zagospodarowania nie
jest prowadzone. Ponadto, z uwagi na fakt, ze WW. nieruchomość wpisana jest do Ęestru
zabytków, pod|ega ona szczegó|nemu nadzorowi Konserwatora Zablfików. Stąd wsze|kie
działania nabywcy nieruchomości na tym terenie, które mogłyby prowadzić do naruszenia
substancji |ub zmiany wyg|ądu zabytku, pod|egają nadzorowi Stołecznego Konserwatora
Zabytków, który na podstawie porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a Miastem
Stołecznym Warszawą wypełnia kompetencj e WłśZ.
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