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Warszawa, dnia 14 gmdnia 2018 r.

Szanowni Paristwo,

W zwiqzku z dokonan4 przez ZarzEd Dzielnicy Mokot6w, w imieniu Prezydenta m.st.

Warszawy, aktualizacj4 oplat z ty.futu wieczystego uZytkowania grunt6w dla nieruchomodci

przy ul. Elsnera 34, w zalqczeniu przesylamy wzory wniosk6w o stwierdzenie, 2e dokonana
aktualizacja jest nieuzasadnione b4dZ uzasadniona w innej wysokodci.

Wnioski zostaly przygotowane oddzielnie dla lokali mieszkalnych oraz garuzy.

KaZdy wniosek nale2y Ao2yt w 2 egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
daty otrzymania pisma z Urzgdu zawiadamiaj4cego o zmianie wysoko5ci oplat,

Wniosek sklada sig za poSrednictwem Urzgdu Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy ul.
Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa (na ten adres wnioski nale2y wyslai lub zloZyi
osobiScie).

Na pocz4tku przyszlego roku prze6lemy Paristwu uzupelnienie wniosku, do kt6rego zostanie

zalqczony operat szacunkowy okreSlaj4cy wartoii nieruchomoSci przy ul. Elsnera 34.

Jednocze6nie, w zwi4zku z wejScie w 2ycie ustawy zdn.20 lipca 2018 r. o przeksztalceniu

prawa uZy.tkowania wieczystego grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

wlasnoSci, kt6ra zawiera w art. 1 ust. 2 definicjg grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe
(definicja ta obejmuje takze gareiLe znajduj4ce sig w budynkach mieszkalnych) proponujerny
zloZyt do Prezydenta m.st. Warszawy Z4danie zmiany stawki oplat z 3o/o na 1o/o (wz6r 24dania

w zal4czeniu). Pismo to nale2y przeslai na podany w nagl6wku adres (lub zlo2yi osobi6cie).

Do adresata winno ono dotrzed w terminie do korica srudnia 2018 r.

Jednocze5nie informujemy, ie w dniu 13 grudnia 2018 r. Rada m.st. Warszawy w
zaskakujqcy i niezapowiedziany spos6b wycofala sig przedwyborczej decyzji dotyczqcej
korrystnej dla mieszkaric6w bonifikaty w wysokoSci 98% od jednorazowej oplaty
przeksztalceniowej, ustalajqc jej wysoko56 w wvsoko6ci 607o. W zwiqzku z radykalnym
obnDeniem wysoko5ci bonifikaty, Rada m.st. Warszawy de facto przes4dzila o wnoszeniu
przez mieszkaric6w wysokich oplat przeksztalceniowych przez kolejne 20 lat (przy
bonifikacie w wysoko5ci 607o jednorazowa wplaty oplaty przeszktalceniowej bgdzie dla
wielu mieszkafc6w nie do udfwignigcia).

W zaistnialej sytuacji zloienie zal4czonego wniosku jest konieczne.

Decyzja Rady m.st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2018 r. powoduje jednoczeSnie koniecznoSi
ponownego przeanalizowani a przez Sp6ldzielnig calej procedury przeksztalceniowej.

O dalszym rozwoju sytuacji bgdziemy Paristwa informowa6 w kolejnych zawiadomieniach
i informaciach.
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