
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piękna 58 
-          dz. ew. nr 103/2 z obrębu 5-05-03 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Pięknej 58 hip. 5853 
toczy się postępowanie administracyjne w trybie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o 
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 
279) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dawnych właścicieli o przyznanie 
użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości. 
 
Przedszkole nr 10 Nowolipki 10a 
-          dz. ew. nr 18 obręb 5-01-07 
Prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości hipotecznej 
oznaczonej hip. 2374H ul. Dzielna 19. 
 
Przedszkole nr 11 Dubois S. 3 
-          dz. ew. nr 28 obręb 5-01-06 
Prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości hipotecznej 
oznaczonej hip. 2250 ul. Nalewki 39. 
 
Przedszkole nr 14 Senatorska 24a 
-          dz. ew. nr 24 obręb 5-03-02 
Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie koc/3717/Go/08 toczy 
się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego 
Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 09.08.1958 r. znak: ET-
6/S/307/58 o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności 
czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Senatorskiej 
28/30 hip 468/9. 
 
Przedszkole nr 2 Orla 11 
-          dz. ew. nr 36/3 obreb 5-03-01 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem KOC/5232/Go/09 
z dnia 08.02.2010 r. zawiesiło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
orzeczenia administracyjnego z dnia 04.04.1950 r. PB/2436/50U o odmowie 
przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości położonej przy ul. Orlej 9 
hip. 798B. 
 
Przedszkole nr 206 Franciszkańska 7 
-          dz. ew. nr 42 obręb 5-02-05 
Prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 
warszawskiej położonej przy ul. Nowiniarskiej 16 hip. 1769E. 



 
Przedszkole nr 21 Marszałkowska 27/35a 
-          dz. ew. nr 137 obręb 5-05-06 
Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie koc/5132/Go/09 toczy 
się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego 
Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 21.01.1951 r. znak: L.dz. 
PB/212/51/U/442/51 o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa 
własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. 
Marszałkowskiej 31 hip. 5836. 
 
 Przedszkole nr 3 Grzybowska 7 
-          dz. ew. nr 8/1 obręb 5-03-06 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem KOC/4604/09 z 
dnia 21.12.2009 r. przekazało wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
Prezydium rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 24.07.1951 r. NT 
GM/TP/20403/51 odmawiającej prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości 
położonej przy ul. Grzybowskiej 13 hip. 1056A według właściwości Ministrowi 
Infrastruktury z akt sprawy wynika iż powyższe orzeczenie PRN zostało utrzymane w 
mocy decyzja Ministerstwa Gospodarki Komunalnej nr MT.VII.2/6730-1/51 z dnia 
14.11.1951 r. 
 
Przedszkole nr 36 Nowy Świat 41a 
-          dz. ew. nr 33 obręb 5-03-11 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nowy Świat 41 hip nr 
1258A jak wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury, prowadzone postępowanie 
sygn. BO3y-786-J-37/09 postanowieniem Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 
Miasta znak ORZ.5.3/813-WP-727/02 z dnia 21.11.2001 r. zostało zawieszone do 
czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłych uczestników 
postępowania. Następnie zostało utrzymane w mocy postanowieniem tego organu 
znak ORZ.5.3/813-WP-727/02 z dnia 25.04.2003 r. Jak wynika z w/w pisma, do 
chwili obecnej nie ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie przedmiotowego 
postępowania. 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nowy Świat 47 hip. 
1255, Prezydent m. st. Warszawy postanowieniem nr 179/GK/DW/2012 z dnia 
19.08.2011 r. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie 
uzasadniając, iż postępowanie w w/w sprawie nie może zostać wszczęte albowiem 
brak jest wniosku złożonego w trybie art. 7 z dnia 26.11.1945 r. o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Powyższe postanowienie jest 
ostateczne. 
 
Przedszkole 41 Kruczkowskiego 12B 
Szkoła Podstawowa nr 34 
-          dz. ew. nr 5 obręb 5 04 08 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 103 hip. 2904/2, 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem sygn. KOC 
3605/Go/04 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zawiesiło postępowanie w sprawie o 
stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w 
m. st. Warszawy nr PB/987/50/U z dnia 13.07.1950 r. dotyczące odmowy przyznania 



prawa własności czasowej do w/w nieruchomości. 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 105 hip. 2903 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości. 
 
Przedszkole 82 Natolińska 2 
-          dz. ew. nr 120 obręb 5-05-07 
Odnośnie nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Służewskiej 3 hip. 5930 
toczy się postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 
dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. 
st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). W dniu 23.10.1947 r. został złożony wniosek 
o przyznanie prawa własności czasowej i do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. 
 
Przedszkole Specjalne nr 208 Dzielna 1a 
-          dz. ew. nr 58 obręb 5-01-07 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Zamenhofa 3 hip. 2323 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości. 
 
Szkoła Podstawowa nr 158 Ciasna 13 
-          dz. ew. nr 56 obręb 5-02-05 
Prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 
warszawskiej położonej przy ul. Nowiniarskiej 16 hip. 1769E. 
 
Zespół Szkół nr 68 Hoża 11/15 
-          dz. ew. nr 44 obręb 5-05-04 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Hożej 15 hip. hip. 1681 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości. 
 
Szkoła Podstawowa 210 Karmelicka 210 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Pawiej 24 hip. 2328 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości. 
 
Szkoła Podstawowa 211 Nowy Świat 21A 
-          dz. ew. nr 105 obręb 5-03-11 



Odnośnie nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nowy Świat 21 hip. 1263 i 
1264 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z dnia 
30.08.2006 r. nr. KOC/744/Go/06 zawiesiło postępowanie w/w sprawie do czasu 
ustalenia stron postępowania następnie dnia 14.12.2009 r. wydało postanowienie o 
odmowie podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia 30.08.2006 r. 
 
Liceum Ogólnokształcące nr LXVII Mokotowska 16/20 
-          dz. ew. nr 83 obręb 5-05-07 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Mokotowskiej 20 hip. 
5921 prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości 
W toku postępowania należy przeprowadzić postępowanie w przedmiocie podziału 
geodezyjnego działki nr 83 w celu wyodrębnienia działki (działek) w granicach 
dawnej nier. hip. nr 5921, prawdopodobnie nie jest możliwy podział budynku i w tej 
części możliwa będzie odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, w 
pozostałym zakresie nie można wykluczyć ustanowienia prawa użytkowania 
wieczystego. 
 
Liceum Ogólnokształcące nr V Nowolipie 8 
-          dz. ew. nr 29 obręb 5-01-08 
Odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Nowolipie 12 hip. 2414/15 toczy się 
postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 50, poz. 279) w/w wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. 
Odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Nowolipie 16 hip. 2417 toczy się 
postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 50, poz. 279) w/w wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. 
 
Zespół Szkół Architektoniczno Budowlanych Przyrynek 9 
-          dz. ew. nr 4 obręb 5-02-03 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Wójtowskiej 1 hip. 1864 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Przyrynek 11 hip. 1915 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 
oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 Dzielna 1A 
-          dz. ew. nr 58 obręb 5-01-07 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Dzikiej 3 hip. 2323 
prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w 



oparciu o przepisy art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o 
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Noakowskiego 6 
-          dz. ew. nr 46 obreb 5-05-05 
Odnośnie do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Lwowskiej 5 hip. 6042" 
pod numerem KOC/4762/Go/08 przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w 
Warszawie było prowadzone postępowanie z wniosku dawnych właścicieli 
hipotecznych o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego PRN w m. st. 
Warszawy z dnia 5 lipca 1951 nr GMT 43/51 o odmowie przyznania prawa własności 
czasowej do ww. gruntu. Podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia w związku z 
nie uzupełnieniem braków formalnych. Jednocześnie informuję, iż postępowanie 
może zostać wszczęte po dostarczeniu wymaganych dokumentów. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 
-          dz. ew. nr 118 obręb 5-05-03 
Odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Wilczej 45 hip. 5906 toczy się 
postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 50, poz. 279) w/w wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. 
Odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Pięknej 46 hip. 1700P toczy się 
postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 50, poz. 279). 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 Nowogrodzka 10 
-          dz. ew. nr 25, 24/1, 24/2 obręb 5-05-02 
Prezydent m. st. Warszawy ustanowił użytkowanie wieczyste decyzjami 
248/GK/DW/10 z 06.07.2010 r. do dz. ew. nr 24/2 
247/GK/DW/10 z 06.07.2010 r. do dz. ew. nr 24/1 
246/GK/DW/10 z 06.07.2010 r. do dz. ew. nr 25 
 
Zespół Szkół Poligraficznych Stawki 14 
-          dz. ew. nr 9 obręb 5-01-02 
Odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Szczęśliwej 7 i 9  hip. 2310 toczy się 
postępowanie w sprawie wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 50, poz. 279) w/w wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. 


