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Od: Damian Woźniak
Wysłano: 24 marca 2015 19:05
Do: Biadun Mariusz
DW: Biuro TSKZ; Aneta Wlazło; Marcin Duda; Joanna Krawczyk-Nasiłowska
Temat: FW: Plac Grzybowski_pozwolenie na rozbiórkę budynku TSKŻ 
Załączniki: Decyzja Nr 91_Ś_2015.pdf

Szanowny Panie Mariuszu,  
 
Wróciłem już z urlopu i jestem dyspozycyjny w Warszawie w kwestii ew. wszelkich spotkań i wyjaśnień.  
W nawiązaniu do naszych ustaleń:  

 
1) przesyłam w załączeniu prawomocną i ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku TSKŻ.  
2) dodatkowo informuje, w dniu jutrzejszym TSKŻ niestety będzie zmuszony przekazać do TŻ trzecie i ostateczne 

przedsądowe wezwanie do zapłaty przez TŻ zaległej opłaty z tytułu bezumownego zajmowania pomieszczeń 
w budynku TSKŻ. Wynika to niestety ze sprzecznego z ustaleniami stanowiska oraz pism TŻ jak i braku 
zapłaty przez TŻ zaległych 2 faktur wystawionych przez TSKŻ na podstawie porozumienia i ustalonej z 
Państwem w listopadzie 2014 stawki wynajmu za m2 powierzchni w okresie przejściowym od stycznia 2015 
do wybudowania nowego budynku w wykonaniu porozumienia.  

3) ww. stawka miała obowiązywać od VI.2014 jednak na prośbę TŻ oraz UM przedłużony został termin na 
zatwierdzenie przez TŻ koncepcji programowo przestrzennej oraz kwestii zw. z wyposażeniem nowego TŻ.  

4) TSKŻ oczekuje od TŻ zapłaty zaległych płatności.  
5) Kopie pism zostaną wysłane również do Państwa.  
6) Spotkanie z TZ w zakresie kwestionowania przez TZ płatności z punktu widzenia TSKŻ nie ma żadnego 

prawnego uzasadnienia.  
7) Informacyjnie - TŻ oraz TSKŻ ustalą w dniu jutrzejszym termin spotkania w zakresie załącznika nr 4 do 

porozumienia, prawdopodobnie będzie to data 13, 14 lub 15 kwietnia 2015 r. w godz. Od 9-13. – finalne 
daty zostaną potwierdzone z Państwem.  

 
W przypadku wszelkich kwestii pozostaje do Państwa dyspozycji.  
 
Z poważaniem  
.......................................................................................................................... 
 
Damian Woźniak 
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