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STANOWISKO nr 1/2014 
Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 27 czerwca 2014 roku 

 
ws. nabycia przez m.st. Warszawę, w drodze zamiany, nieruchomości położonej  

przy ul. Foksal, na której zlokalizowane jest boisko XVIII Liceum Ogólnokształcącego                  

im. Jana Zamoyskiego 

 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy jednogłośnie wyrażają aprobatę                   

dla planu nabycia, w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Foksal, na której terenie 

usytuowane jest boisko XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. 

 

Zdaniem Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy wyrażenie zgody                     

na nabycie w drodze zamiany w/w nieruchomości zapewni m.st. Warszawie prawo do gruntu 

zagospodarowanego obecnie na cele oświatowe, bez konieczności angażowania środków 

finansowych m.st. Warszawy. Ponadto zapewni sprawne funkcjonowanie Liceum, dla którego 

utrata boiska mogłaby oznaczać przeniesienie, a w najgorszym przypadku likwidację szkoły. 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego jest placówką z wieloletnimi tradycjami                

oraz sukcesami w wielu dziedzinach (także sporcie), tym bardziej trudno wyobrazić sobie 

jakiekolwiek problemy w sprawnym funkcjonowaniu ww. szkoły. 

 
 

UZASADNIENIE 

 

W stosunku do działki pochodzącej z dawnej nieruchomości hipotecznej (hip. 1297 BC), 

położonej przy ul. Foksal daw. nr 7/9, zajętej przez boisko szkolne XVIII Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego zgłoszono roszczenie następcy prawnego byłego 

właściciela wynikające z przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności  

i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.  

 

Obecnie w Urzędzie m.st. Warszawy toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie 

rozpoznania wniosku złożonego w dniu 8 lipca 1948 r. o przyznanie prawa własności czasowej 

(obecnie użytkowanie wieczyste), które zostanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej, 

na podstawie której zostanie zawarta umowa notarialna ustanawiająca prawo do gruntu (boiska 

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego) na rzecz prywatnego właściciela. 

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia m.st. Warszawie praw do nieruchomości oświatowej, 

oraz biorąc pod uwagę postępowanie o zwrot prowadzone z wniosku złożonego przez dawnych 

właścicieli w trybie art. 7 w/w dekretu z dnia 26 października 1945 roku, popieramy wyrażenie 

zgody na nabycie gruntu, na którym znajduje się boisko szkolne (po uzyskaniu przez dawnego 

właściciela prawa użytkowania wieczystego), w drodze zamiany, na prawo własności innej 

nieruchomości. 

 
PRZEWODNICZĄCY  

Młodzieżo wej  Rady  

Miasta Sto łecznego Warszawy  

( - ) 

  Łukasz  Wię c ławski  


