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znak: Kwietniowa/o świetlenie/02/2013 
 
 
Dotyczy:  wykonania oświetlenia na ul. Kwietniowej w dz. Białołęka. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Bardzo dziękuję za informację zarówno z Biura Geodezji i Katastru, jak i infor-
macje z białołęckiej delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami (załączniki). 
Proszę o poinformowanie mnie o udzielonej odpowiedzi przez BGiK delegaturze biu-
ra GN. 
 
 Proszę także o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, której nie rozumieją mieszkańcy: 

1. BGiK w swoim piśmie znak: BG-UE-E-IV.6621.6745.2013.IBL poinformowało, 
że właścicielem działki nr 39 z obrębu 4-02-12 jest Skarb Państwa na podsta-
wie stosownego aktu notarialnego. Czy nie można, w celu wykonania inwesty-
cji pn. Budowa oświetlenia ul. Kwietniowej (do 2010 r. taka inwestycja widniała 
w WPI m.st. Warszawy – załączniku dzielnicowym, ale została odroczona 
gdyż nie było wiadome jaki jest stan prawny dz. nr 39), wystąpić do Skarbu 
Państwa (zapewne Zarząd Mienia Skarbu Państwa w BGN) o nieodpłatne 
przeniesienie własności gruntu – dz. nr 39 (za zgodą Wojewody Mazowieckie-
go) na rzecz m.st. Warszawy? 
 

2. Delegatura BGN wnosi o zmianę oznaczenia dz. 39 z „terenu ulicznego” na 
„Nowe Brzeziny hip. 1 Nr 11 ul. Projektowana Nr 3 (ZD 21561) – jak rozumiem 
pozwoli to rozpocząć inwestycję pn. Budowa oświetlenia ul. Kwietniowej po 
zabezpieczeniu środków w budżecie dzielnicy? 
 

3. Delegatura BGN wnosi o wykreślenie właściciela: Skarb Państwa, z właści-
wych rejestrów prowadzonych dla dz. 39 i zastąpienie jej innym wpisem – 
zgodnym z zapisami widniejącymi w kserokopiach dokumentów przekazanych 



do BGiK przez delegaturę BGN przy piśmie BG-UE-E-IV.6621.6745.2013.IBL 
(3 ILU), tzn. jakim? Czy takie postępowanie nie spowoduje opóźnienia w roz-
poczęciu ważnej dla mieszkańców inwestycji, tj. Budowy oświetlenia ul. 
Kwietniowej, w porównaniu z wystąpieniem, które opisałem w pkt 1? 
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