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Stowarzyszenie Ogr
Okręg Maz
· c i w Warszawie
ul. Ż' ·ewskiego 35D
<l-305 Warszawa
dot. ROD „Żerań"

W związku z prowadzonym w tut. Urzędzie postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa
użytkowania przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w trybie przepisów ustawy
z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych1, nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr

41 i 42 w obrębie 4-18-10, położone u zbiegu ulicy Odrowąża i Ronda Żaba, na terenie których
funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Żerań", działając na podstawie art. 36 § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)", wskazuję, że
przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania nastąpi do dnia 31.12.2021 r.
Niniejsza sprawa ma charakter złożony i wielowątkowy. W celu wydania decyzji stwierdzającej
nabycie przez Państwa prawa użytkowania niezbędne jest wydzielenie z nieruchomości oznaczonej
jako dz. ew. nr 41 z obr. 4-18-10 gruntu zajętego przez ROD „Żerań". Na zlecenie tut. Urzędu została
sporządzona przez uprawnionego geodetę mapa z projektowanym podziałem nieruchomości.
Pismami z 27 sierpnia 2020 r. wystąpiono do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział oraz do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
o wyrażenie zgody właścicielskiej na dokonanie powyższej czynności.
Informuję, ze zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminu, o którym mowa w art. 35 k.p.a. nie wlicza się
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
przyczyn niezależnych od organu.
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Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych {j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2176. j.t).
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.).
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