
Treść interpelacji radnego Wojciecha Zabłockiego w sprawie zakupu przez Koleje 
Mazowieckie - KM Sp. z o.o. nieruchomości w Warszawie przy ul. Solec 57 

 
27 listopada 2013 roku „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. dokonała zakupu nieruchomości 
w Warszawie przy ul. Solec 57, na dz. ew. nr. 15/1 w obrębie ew. 5-06-04, dzielnicy 
Śródmieście. Wskazano, że nieruchomość nabyto z przeznaczeniem na siedzibę spółki. Do 
przeprowadzki nigdy jednak nie doszło. Mając na względzie powyższe zwracam się z prośbą o 
szerokie przedstawienie przyczyn, dla których nie doszło do przeprowadzki spółki do 
kupionej siedziby, a także o odpowiedź na poniższe pytania: 
 
1. W jakich miejscach na terenie Warszawy obecnie znajdują się biura Kolei Mazowieckich 
(nie dotyczy Sekcji)? 
2. Jaka jest powierzchnia, kubatura oraz kto jest właścicielem obiektów, o których mowa w 
punkcie 1? 
3. Jakie koszty związane z najmem obiektów, o których mowa w punkcie 1 poniesiono w 
każdym roku: od roku 2014 do roku 2020?  
4. Jakie koszty związane z naprawami i inwestycjami w obiekty, o których mowa w punkcie 1 
poniesiono w każdym roku od roku 2014 do roku 2020?  
5. Jakie koszty poniesiono w każdym roku od roku 2014 do roku 2020 w związku z remontem 
i utrzymaniem  nieruchomości w Warszawie przy ul. Solec 57?  
6. Jakie uzyskano przychody w każdym roku od roku 2014 do roku 2020 z nieruchomości w 
Warszawie przy ul. Solec 57? 
7. Kto był wcześniejszym właścicielem nieruchomości w Warszawie przy ul. Solec 57, kiedy i 
za jaką cenę wystawiał nieruchomość do sprzedaży? 
8. Za jaką kwotę Koleje Mazowieckie kupiły nieruchomość w Warszawie przy ul. Solec 57? 
9. Kiedy i za jaką kwotę Koleje Mazowieckie wystawiły na sprzedaż nieruchomość w 
Warszawie przy ul. Solec 57? 
10. Kto, kiedy i na jaką wartość dokonał wyceny nieruchomości, o której mowa w punkcie 9 
w związku z czynnościami, o których mowa w punkcie 9. 
 
 

  


