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MAZOWTECKT URZAD WOJEWO DZKI
W WARSZAWIE

WYDZIAT- SKARB{J PANSTWA I
NIERUCHOMOSCI

Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa
tel. 22 69 5 -60-29, fax. 22 695 -61 -29

wr,lvr. mazowieckie. p I

Otrzymuia:

l. Burmistrz Dzielnicy Wilanow
m. st. Warszarvy
ul. Franciszka Klimczaka 2,02-791 Warszawa

A (z proSb4 o zamieszczenie rdwnieZ na sffonie intemetowej Urzgdu)
p.\ Zarzqd Drog Miejskich '*' Warszawie

ul. Chmielna 120, 00-80 I Warszawa
3. Biuro Administracvine

w/m
4. ala.

20t7-08-23
Zarz4d Drog Miejskich

sPN- I.753 3.224.20 t7 .KR

rozdzielnik

Wydzial Skarbu Pafstwa i Nieruchomo$ci Mazowieckiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Warszar.r,ie

przesyla w zal4czeniu nieostateczn4 decyzjg Wojeu'ody' Mazorvieckiego Nr 362212017 z dnia
17 sierpnia 2017 r. (SPN-1.7533 .224.2017.KR) stu'ierdzaj4c4 nabl'cie u, trybie art. 73 usta*'y, z dnia

13 paLdziernika 1998 r.- Przepisywprov'adzajqce ustcnt,v- reformujqce atlministracjg puhlicznq (Dz. U. Nr
133, poz. 872 ze zm.) przez Wojew6dzru,o Mazor.vieckie z mocy prawa z dniem I stycznia 1999 r. prawa

rvlasnoSci nieruchomo5ci zajgtej pod czg$6 ul. Prrycz6lkowej w Warszawie (dzialka ew. nr 5517

o powierzchni 6358 m2 w obrgbie l-05-56) - i jednoczeinie zgodnie z art.49 ustawv' z dnia 14 czers,ca

i960 r. - Kocieks postgpowania aciministracy,jnego (tj. Dz. tJ.22017 r. poz. 1257) zrraca sig z proSb4

o podanie do publicznej wiadomoSci wrv. decyzji poprzezjej rv,v-rvieszenie na tablicy ogloszeri w lJrzgdzie

na okres l4 dni.

Wydzial prosi r6rvnie2 o przekazanie informacji zwrotnej r','przedmiotorvej sprawie z podaniem

tetminu wvrvieszenia decyzji, powoluj4c sig na sygnaturg niniejszego pisma: SPN- I.7533.224.2017.KR.
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WOJEWODA MAZOWIECKI

sPN-r. 75 3 3 .224.2017.KR
Warszawa, 4+ .08.2017 r.

DucYzJA Nr 3GJ,2 tzorT

Na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 paldziemika 1998r. - Przepisy wprowadzaj4ce ustawy

reformuj4ce administracjg publicznq (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.

poz.1257)

stwierdzam nabycie

przez Wojew6dawo Mazowieckie z mocy prawa z dniem I stycznia 1999 roku prawa wlasno6ci

nieruchomo5ci poloZonej w Warszawie zajgtej pod czg$6 ul. Przyczolkowej, oznaczonejjako dzialka

ewidencyjnanr 55ll o powierzchni 6358 m2 z obrgbu l-05-56.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy wyst4pit o wydanie decyzji potwierdzaj4cej

nabycie przez Wojew6dztwo Mazowieckie z dniem I stycznia 1999 roku z mocy art.73 ust. I ustawy

z dnia 13 pa2dziernika 1998r. - Przepisy wprowadzaj4ce ustawy reformuj4ce administracjg publiczn4

(Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) prawa wlasno6ci gruntu, oznaczonego jako dzialka ewidencyjna

nr 5517 o powierzchni 6358 mr z obrgbu l-05-56, zajgtego pod czg$i ulicy Przycz6lkowej

w Warszawie.

Stosownie do przywolanego przepisu art. 73 ust. I ww. ustawy nieruchomoSci pozostaj4ce

w dniu 3l grudnia 1998 roku we wladaniu Skarbu Pafstwa lub jednostek samorz4du terytorialnego,

nie stanowi4ce ich wlasno5ci, a zajEte pod drogi publiczne, z dniem I stycznia 1999 roku staj4

sig z mocy prawa wlasno5ci4 Skarbu Paristwa lub wlaSciwych jednostek samorz4du terytorialnego

za odszkodowaniem.

Nie wyst4pienie kt6rejkolwiek przeslanki ww. art. 73 nie pozwala na nabycie wlasnoSci

nieruchomoSci przez Skarb Paristwa lub jednostkg samorz4du terytorialnego w powyzszym trybie.

Jak wynika z dokument6w znajduj4cych sig w aktach sprawy w tym zaSwiadczenia

Prezydenta m. st. Warszawy nr 228612016 z dnia 6 wrze$nia 2016 r. nieruchomo$i oznaczona jako

dzialka ewidencyjna nr 5517 z obrgbu l-05-56, wydzielona z dawnej dziatki ewidencyjnej nr 55/5

z obrgbu l-05-56, bgd4ca przedmiotem wyst4pienia, stanowi grunt o nieustalonym wla6cicielu,

pozostaj4cy w dniu 3l grudnia 1998 r. we wladaniu Zarz4du Dr6g Miejskich, jako czgS6 drogi

publicznej.
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Prezydent m. st. Warszawy zloIyl oSwiadczenie z dnia 20 grudnia 2016 r., znak: GK-WN-

1.6822.63.2016.1T5 (.ITS.BM-WN-I) informujqce, i2 Skarbowi Paristwa u,edfug stanu na dzieri

3l grudnia 1998r. nie przyslugiwalo z Zadnego frtulu prawo wlasno5ci do przedmiotowej

nieruchomoSci.

Zgodnie z Uchwalq Nr 192 Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 1985 roku w sprawie zaliczenia

dr6g do kategorii dr6g krajowych (MI . z 1986 roku Nr 3, poz. 16 ze zm.) w dniu 3 I grudnia I 998 r.

ulicaPrzycz6lkowa stanowila czgSi drogi krajowej nr 724.

Zgodnie zRozporz4dzeniem Rady Ministrow z dnia l5 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia

wykazu dr6g lcrajowych i wojewridzkich (Dz. U. z dnia 28.12.1998r.) droga nr 724 od dnia

I stycznia 1999 r. stanowi drogg wojew6dzk4.

W f""'m stanie rzeczy zgodnie z dyspozycj4 art.73 ust. I ustaw;, z dnia 13 paldziemika 1998

roku Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce adrninistacjg publicznq (Dz. U. lir 133, poz. 872

ze zm.) nieruchomoil zajgta pod czg56 ulicy Pr4-cz6tkowej u' Warszawie, oznaczona jako dzialka

ewidencyjnanr55lT opowierzchni 6358m2zobrgbu l-05-56stalasigzdniem I stycznia l999roku

z mocy prawa wlasno6ci4 Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Bior4c pod uwagg powy2sze nale2alo orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom prawo wniesienia odrvolania do Ministra

Infrastruktury i Budownictwa, za moim po$rednictwem, w terminie l4 dni od daty jej dorgczenia.
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cwnlk <]ddzialu f'lienis Ska*)u Parlsiwa

Otrrymujq:

| . Zarz4d Wojew6dawa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26. 03-7 19 Warszawa
(2 egz. decyzji, w tym I egz. dla Wydzialu
Ksiqg Wieczystych S4du Rejonowego)

2. Prezydent m. st. Warszawy
Plac Bankor+y 3/5,00-950 Warszawa

3. aa.

Do wiadomoSci:

l. Zarz4d Dr6g Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

2.Urzqd m. st. Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa (po nadaniu klauzuli ostatecznoSci)
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