
UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI 

SP 
SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* 

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* 
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* 

Data wpływu  
(wypełnia sąd) 

P o u c z e n i e 
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez 
skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony 
znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.  
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. 
Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający 
dopisywanie. 
3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich 
uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po 
jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 
4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej 
rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem 
uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 
1. Sąd, do którego są składane sprzeciw lub zarzuty  
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział) 

2. Sygnatura akt 

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA 
II WYDZIAŁ CYWILNY – SEKCJA NAKAZOWA 
Al. SOLIDARNOŚCI 58, 00-240 WARSZAWA 
 

II Nc 36501/13 

W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu 
pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer 
telefonu. 

3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty) 
3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres 
 
Zofia Maciejewska-Sarata 
02-792 Warszawa, ul. Lanciego F. M. 9b 
 

Zbigniew Sarata 
02-792 Warszawa, ul. Lanciego F. M. 9b 

3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest 
on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)  

3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli 
jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? 
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS) 

tak*/nie* 

W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie 
podmiotów.  

5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 
ul. Lanciego F. M. 9b 
02-792 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego 

- w całości* 

- w części* (dokładnie określić zaskarżoną część żądania głównego lub ubocznego – np. z tytułu odsetek) 

.............................................................................................................................................................. 

7. Zarzuty i wnioski pozwanego  
Należy przytoczyć zarzuty, które pozwany, pod rygorem ich utraty, powinien zgłosić przed wdaniem 
się w spór co do istoty sprawy.  

- zgłaszam zarzut*  

Pozew opiera się  na nierzetelnych danych oraz nie znajduje podstawy prawnej  

(dokładnie określić jaki) 

- składam powództwo wzajemne* (w takim wypadku należy wypełnić i dołączyć formularz pozwu 

wzajemnego – PW) 

- zgłaszam inne wnioski* (wskazać jakie) 

1. Oddalenie powództwa w zakresie należności za okres od 01-08-2009 do 31-10-2010 ze 
względu na trzyletnie przedawnienie (Art. 118 k.c.). 

2. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie ze względu na: 
a. Nadwyżkę sięgającą 2,45 zł/m2 żądanych przez powoda opłat w stosunku do rzeczywiście 

ponoszonych kosztów. Dowód – załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2. 
b. Zawyżoną o 65 m2 powierzchnię użytkową mieszkań w stosunku do faktycznej powierzchni. 

Dowód – załącznik Nr 3. 
c. Brak udokumentowanych kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynku 

Lanciego 9b. Powódka przedstawiła tylko uchwały Rady Nadzorczej, nie odrębną 
ewidencję kosztów dla tej nieruchomości (art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

d. Niewywiązania się spółdzielni z obowiązku przeniesienia na pozwanych własności budynku 
jednorodzinnego (art. 21 i 52 pkt. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

e. Brak podstawy do zarządzania budynkiem nie będącym własnością spółdzielni, wobec 
braku stosownej umowy z właścicielem budynku Lanciego 9b (art. 1 ust. 5 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych). Dowód – załącznik Nr 4. 

f. Brak podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z uwagi na brak własności 
budynku Lanciego 9b (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) Dowód – 
również załącznik Nr4. 

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu 
 
Zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych wszelkich kosztów postępowania. 
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9. Uzasadnienie 
Należy wskazać kolejno: 
                                         - fakty, które pozwany przyznaje,  
                                         - fakty, którym pozwany zaprzecza, 
                                         - fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne. 

W piśmie stanowiącym sprzeciw albo zarzuty pozwany powinien przytoczyć okoliczności faktyczne 
oraz dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie 
zgłosiła ich w sprzeciwie lub zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń 
i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe 
okoliczności. 

 
Początkowy, 15 miesięczny okres objęty pozwem ulega przedawnieniu i w ogóle nie powinien być 
przez sąd brany pod uwagę. 
Powódka nie przedstawiła też żadnych dokumentów potwierdzających faktycznie ponoszone 
wydatki związane z budynkiem Lanciego 9b w pozostałym okresie. Do pozwu dołączono jedynie 
uchwały Rady Nadzorczej, które nie mają nic wspólnego z faktycznie ponoszonymi przez 
spółdzielnię kosztami. Stanowiące załączniki do sprzeciwu fragmenty lustracji i audytu 
jednoznacznie stwierdzają, że spółdzielnia nierzetelnie oblicza koszty utrzymania nieruchomości  Nr 
9 w skład której wchodzi budynek pozwanych – Lanciego 9b. Ponadto, o czym nie mogli wiedzieć 
lustratorzy i audytorzy – spółdzielnia w wewnętrznych rozliczeniach zawyża powierzchnię użytkową 
mieszkań dla budynku Lanciego 9b aż o 50%, co odbija się proporcjonalnie na wysokości 
uchwalanych przez Radę Nadzorczą stawek. 
Ponadto utrzymywanie w administracji spółdzielni budynku domu jednorodzinnego nie jest 
przewidziane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Po rozliczeniu kosztów budowy 
spółdzielnia winna była przekazać własność domu pozwanym. Spółdzielnia tego nie uczyniła 
ponieważ nie jest właścicielem ani gruntu, ani budynku. Ponieważ nie jest właścicielem budynku i 
nie zawarła z właścicielem umowy na administrowanie nim - nie ma zatem podstaw prawnych do 
naliczania opłat eksploatacyjnych i tworzenia funduszu remontowego. 
Pozwani refundują spółdzielni należności wobec podmiotów trzecich – opłaty za centralne 
ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę, wywóz śmieci, oświetlenie osiedla oraz podatki od nieruchomości i 
gruntowy. 
Wobec powyższego pozew powinien być oddalony bez przeprowadzania dalszych dowodów. 
 

10. Wnioski dowodowe  
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany 
dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by  
sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.  
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – 
wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku 
świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze 
wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, 
ulicy, numeru domu i lokalu). 

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych  
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez 
przeprowadzenie wnioskowanego dowodu. 

10.1.1. Zgłaszany dowód 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu 

 
Załącznik Nr 1 
Fragmenty lustracji Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
z dnia 9 grudnia 2010. 
 
 
 

Potwierdzenie, iż uchwalane przez Radę Nadzorczą 
Spółdzielni Przy Metrze stawki opłat w przypadku 
budynku Lanciego 9 znacznie przekraczają 
faktycznie ponoszone przez spółdzielnię koszty. 
 

10.2.1. Zgłaszany dowód 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu 

 
Załącznik Nr 2 
Fragmenty audytu z dnia 12 grudnia 2012 
przeprowadzonego przez Ulivex-Expert Sp. z 
O.O. na zlecenie Zarządu Spółdzielni Przy 
Metrze. 
 
 
 
 
 

Ponowne potwierdzenie, iż uchwalane przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni Przy Metrze stawki opłat w 
przypadku budynku Lanciego 9 znacznie 
przekraczają faktycznie ponoszone przez 
spółdzielnię koszty. 
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10.3.1. Zgłaszany dowód 10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu 

 
Załącznik Nr 3 
Materiały źródłowe do decyzji 245/D/00/MU 
Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów z dnia  
15 marca 2000 
 
 

Będąca podstawą do naliczania opłat podawana 
przez spółdzielnię powierzchnia użytkowa mieszkań 
jest zawyżona o 50% w stosunku do faktycznej PUM 
(3112-2066)/2066. 

10.4.1. Zgłaszany dowód 10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu 

 
Załącznik Nr 4 

Pismo CRWIP/1734/13 Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 
2013 dotyczące własności budynku 
 
 

Stwierdzenie, iż budynek Lanciego 9B jest 
własnością Miasta Stołecznego Warszawy, a 
właściciel nie zawarł ze Spółdzielnią Przy Metrze 
umowy na administrowanie budynkiem. 

11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?  
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD) 
Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być  
w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie 
mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. 

tak*/nie* 

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty) 

1) odpis sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników, 
 
 
 

 

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)  

oraz podpis 
14. Data 

Zofia Maciejewska Sarata 
 
Zbigniew Sarata 

10-12-2013 

 
 

P O U C Z E N I E 
(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w 
postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu  
w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi: 
 1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,  
 2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży 
konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, 
 3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z 
lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.  
 W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania 
nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.  
(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od 
nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi 
roszczeń wynikających z umów o: 
 1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 
 2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, 
 3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, 
 4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 
 5) wywóz nieczystości, 
 6) dostarczanie energii cieplnej, 
również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub 
sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy 
dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).  
 Formularze dostępne są w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl. 
 Sprzeciw lub zarzuty należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą. 
 Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do 
uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega 
odrzuceniu. 
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1
DB nr 0000214678 XII Wyddaf KraJowegoRejestruSq.dowegoSq.dRejonowydla
m. st. Wars.awy w Wars..awie" Kapitaf ..akladowy wynosi 70.000,00.f" :::p-...

ulivex- exper1

str. 2 pkt. 6 Organy Spoldzielni, wiersz 6 od dolu winno bye:

"W roku 2012 nastapily zrniany w skladzie Rady Nadzorczej oraz Zarzadu

Spoldzielni. Sklad Rady Nadzorczej oraz Zarzadu zostal wpisany do KRS w dniu

06.08.2012 roku (uzyskana przez bieglego informacja ustna).

Biegly posiada odpis KRS z dnia 19.10.2012 r. zgodnie z ktorym sklad Zarzadu

jest nastepujacy:

Czlonek Zarzadu Malgorzata Teresa Sikora Antkowiak,

Czlonek Zarzadu Wlodzimierz Bronislaw Cieslak,

Czlonek Zarzadu Grzegorz Janas,

str.10 wiersz 6 od gory - winno bye Chwojnicka (jest Chojnicka),

str. 27 wiersz 2 od gory - po slowie rzeczowe aktywa trwale dodac "w tym

budynki i lokale wykazuja spadek' oraz wiersz osrny od gory niesplacone

zobowiazania dodac "j rozliczenia mi~dzyokresowe kwota 19.657.936,94 zl"

zarniast kwoty 26.644.898.66 zl,

str.29 wiersz 13 od dolu literowka - jest napisane "po zawiedzeniu" winno bye "po

zatwierdzeniu" .
Pkt.3 Ocena wykorzystania i rozliczenia rezerw celowych w latach 2005- 2010 ze

szczegolnym uwzgl~dnjeniem inwestycji Migdalowa 3:
str. 9 wiersz 14 od gory - jest 611.198,18 zl winno bye ,,948.781,90 zl.

Roznica kosztow powinna bye rozliczona jako zwrot na finansuj<\_cych- dodano

W nawiazaniu do wydanej opinii z dnia 12.12.2012 r., niniejszym skladarny errate z

powodu stwierdzenia zaistnienia nastepujacych bledow pisarskich:

Pkt. 1 Ocena sprawozdan fmansowych za okres 2005-2011 oraz za okres od 01.01 do

30.06.2012 r.:

Zarzad
Spoldzielni Mieszkaniowej PRZY METRZE

ul. Lanciego 12

02-792Warszawa

Warszawa, dnia 15.01.2013 r.

QDDDw®MCl~M[P®[fQ @[po ~ @O@O
00-891 Warszawa, ul. Chlodna 20 lok 65

tel. 0226546063, 0504265959 tel.flax. 022 6201238,e~maii:uliveX@intena.pl
Regon 010034356, NIP 527-000-10-29,wpis KIBR nr 531
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UlIVEX - EXPERTSp.~~.o.ul.Chtodna 20 I~k. 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 6546063, Tel./faks: 22 620 12 38, e-mail: ulivex@interi~ ~ ~

NIP; 527 000 1029 REGON'010034356 KRS:0000329723 wpis KRBRnr 5~1 liv ex - ex
-.---....I,;;.~;a

Warszawa, 12.12.2012 r.

Biegfy Rewident: Podmiot uprawniony do badania
sprawozdari /inansowych:
ULIVEX-EXPERTSP. Z 0.0.

Marianna Wojtowicz 00-891 Warszawa, ul. Chlodna 20/65"'\

Nr testrze 45~ WPISno lisff podnllotow uprowmonvch pod nr 531

\....1.....-.= '/ Uchwolo nr 114/57/95 KRBR I dmo 12-06·1995 r

/ 0/

niewlasciwe ustalanie stawek za czynsz lokali mieszkalnych, uiytkowych, porniniecie kosztow

rzeczvwiscie poniesionych oraz brak w tym zakresie analizy przyczyn,

brak repertori6w prowadzonych spraw przy wysokich kosztach obstugi prawnej, powoduje

trudnosci w identyfikacji stanu naleznosci i zobowiazari objetvch postepowaniarni,

niezachowane zostaty przy sporzadzeniu sprawozdari finansowych zasady wyceny z art. 28

ustawy 0 rachunkowosci w odniesieniu do naleznosci - w ktorvm to art. 28 pkt. 7 zawarto, ze

IInaleinosci wycenia si~ w kwocie wymaganej zaptaty z zachowaniem ostroznosci pkt. 8

zobowiqzania wycenia sle i ujmuje w kwocie wymagajqcej zaptaty (wraz z naleinymi odsetkami)".

koszty Spotdzielni lub odnoszenie w ciezar funduszu remontowego,

nieprawidlowoscia w dzlatalnosci Sp6tdzielni jest angaiowanie srodkow Spotdzielni w dzlatalnosci

inwestycyjnq oraz wydatkowanie srodkow z funduszu remontowego, w sposob niezgodny z jego

przeznaczeniem. Z danych sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, ze zaangaiowanie

srodkow w dzialelnosc inwestycyjnq Spotdzielni wynosi ca 32.992 tys. zt.(wyliczenie w

zatqczeniu).

brak inwentaryzacji spraw prowadzonych w sadzie i petnego ich ujecia w ksiegach rachunkowych,

brak dokonanej inwentaryzacji skladnikow naleznosci

kontrahentami,

nieegzekwowanie od wvkonawcow, kwot z tytutu usterek i gwarancji a ujmowanie kosztow jako

zobowiazari ze znaczacvml

SP6tDZIElNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE 2(lW) 2() t./
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UlIVEX - EXPERTSp. Z0.0. ul. Chtodna 20 lok. 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 6063, Tel./faks: 22 6201238, e-mail: ulivex@interia.pl

NIP: 527 000 10 29 REGON: 010034356 KRS: 0000329723 wpis KRBR nr 531

nieruchomosc nr 9

nieruchornosc nr 6

nieruchornosc nr 4

-1,79 Zl/m 2

- 2,61 ztjm 2

-1,95 zt/m 2

+ 2,45 ztjm 2

nieruchornosc nr 1

2009 r.

2008 r.

-1,99 ztjm 2

+ 1,53 ztjm 2

nleruchornosc nr 4, ul. Lanciego 10H (stawka za niska)

nieruchornosc nr 9, ul. Lanciego 9

2007 r.

Zar6wno w czesci opisowej do sprawozdari finansowych za poszczeg61ne okresy, jak i w

sprawozdaniu Zarzadu brak jest jakiejkolwiek analizy przyczyn ksztattowania si~ wynik6w na

poszczeg61nych nieruchomoSciach. Dane sprawozdania Zarzqdu za kolejne lata ograniczone Sq do

podania kwot przychod6w i koszt6w. Brak jest danych odnosnie wvsokosci ksztattowania si~

stawek oplat rzeczywistych w por6wnaniu do planowanych i analizv przyczyn odchvleri.

Z przedtoionych materiat6w analitycznych wynika, ze ustalone stawki optat dla niekt6rych

nieruchomosci nie pokrywaty ponoszonych koszt6w msruchomosci. np.:

1.292.451,86 zt

2.381.837,94 zt

556.649,03 zt

roku wzrosta do kwoty

nteruchomosc nr 6, gdzie strata od 2009 do 2011 roku wzrosta do kwoty

nleruchornosc nr 3, gdzie strata od 2009 do 2011 roku wzrosta do kwoty

Z przedstawionych tabel informujqcych 0 wynikach na nierucbomosctacb za lata 2006 - 2011 wynika,

ze najwi~ksze straty generuje:

nieruchomosc nr 1, gdzie strata na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi od 2006 do 2011

----_-

__ ._-111.022,63
175.135,47--- ~-------_:__-----

1.252.278,82_-=-_ __:_--- _-- -- -,
665.301,22---- - ~-- ---~---------<
263.609,91-~- - - - - ---'------

nieruchomosc7 - lokalemieszkalne
--nie;;;chon,~~ 7:"'-iokale uivtk~~e

- - -----nieruchomosc 8
t-- - - - - nieruchomosc 9

Zyski na nieruchomosciach:

- 2,18 ztjm 2

-3,06 ztjm 2

+ 2,11 zt/m 2

nieruchornosc nr 4 ul. Lanciego 10H

nieruchomosc nr 6 (Lasek Brzozowy, ul. Mandarynki, Lanciego 2 - 8)

nieruchornosc nr 9 ul. Lanciego 9

Sp6tDZlElNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE ) ) I , II
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c

ULIVEX- EXPERTSp.z 0.0. ul. Chfodna 20 lok. 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 60 63,Tel./faks: 22 620 12 38, e-mail: ulivex@lntena.pl

NIP:527 000 1029 REGON:010034356 KRS:0000329723 wpis KRBRnr 531

podejmowane Uchwaty0 odstepstwach od regulaminu i decyzji indywidualnych Zarzadu 0

przemieszczeniukoszt6w potwierdzaja, ie w kwestii koszt6w nleruchornosci rozliczane Sqw

duiym stopniu w spos6bdowolny.

Naleiy zauwazvc, ze w Sp61dzielni nie dokonywano analizy stawek na bazie koszt6w

poniesionych. Ze wzgledu na spos6b przvjete] ewidencji i rozliczenie koszt6w, byty one i tak

obarczone bledem. Zarzad powinien podjac w tym przedmiocie stosowne dziatania dotvczace

zmiany regulaminu oraz zasadewidencji ksiegowej. Ze sprawozdania Zarzqdu za poszczegolne

okresy nie wynika, abysp6tdzielcybyli 0 tym informowani przezZarzqd i Rad~Nadzorczq.

Naleiy dokonacanalizyprzyczynksztattowania sie strat lub zysk6wna nleruchomosciach, np.:

nieruchornoscnr 6 wykazujestraty w wvsokosci ponad 2 min zl od 2009 r.,

Podsumowanie:

W wyniku dokonanej analizy zasad rozliczania energii cieplnej i wody w zasobach Spotdzielni,

ustalono co nastepuje:

Sp61dzielnianiedokonuje rozliczeniacztonk6wwedlug faktycznie poniesionych kosztow,

przvjete kwoty koszt6w jako koszty poniesione nie sa kosztami faktycznymi ze wzgledu na

brak w Spotdzielni ewidencji kosztow na poszczegolne budynki, wchodzqce w sktad

nieruchornosciwielobudynkowych,

kosztypodawaneprzezdziatekonomiczny nie SCI. kosztamirzeczvwiscieponiesionymi,

36 i 36A;
proporcjonalniedo liczbyosobw nich zamreszkujecvcb - w pozostatychbudynkach;

proporcjonalnie do liczby miejsc postojowych - w budynku przy ul. Lanciego lOG, w

przypadkujesli uzvtkownlknie posiadalokalu mieszkalnegow budynku;

lokaleuzvtkowena parterze posiadajacemiejscapostojowe w garazu podziemnym, ponosza

opiate w wysokosciSO %;

lokale usytuowane na I pietrze, a oosladaiace miejsce postojowe w garazu podziemnym,

ponoszaopiatew wysokosci100 %;

w § 3 Regulaminuokreslono. ze wlasciciele lokali niebedacv cztonkami Spotdzielni ponosza

kosztyzwiqzanez utrzymaniem nieruchomosciwspolnvch:

ten sam zapiszawiera § 8 Regulaminy,czyli faktycznie wtasclciele, ktorzv nie sa cztonkami

Spotdzielninie uczestnlczaw kosztach.

, I ie do ilosd lokali - w budynkach przy ul. lanciego lOA, 0, E,F, H oraz AI. KENproporqona ru

SP6WZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE ! I' r, _Ill,
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wielorodzinny z garaZem w podziemiu

powierzchnia zabudowy 4054,10 m2

powierzchnia calkowita 10905,90 m2

powierzchnia uzytkowa 7260,30 m2

kubatura 36900,00 m3

powierzchnia mieszkalna 6690,30 m2

liczba lokali mieszkalnych 72 szt.
liczba izb mieszkalnych 223 szt.
liczba kuchni 72 szt,
powierzchnia garazu 3645,60 m2

liczba stanowisk garazowych 142 szt.
- verte-

Budvnek Nr S4

725,10 It?
2757,65 m2

2135,61 m2

10050,00 m3

1919,21m2

24szt
78 szt
24szt

622,04 m2

22 szt,

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia rnieszkalna
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb rnieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
Iiczba stanowisk garazowych

Budynek Nr S3
wielorodzinny z garazem w podziemiu

'0
•ff)
oc1~ DANE OGOLNE BUDYNKOW MIESZKALNYCH
~,~ OZNACZONYCHNUMERAMI BUDOWLANYMI S1, S2, S3, S4, S5,
ro >, t Dw6cH STACJI TRAFO, DWOCH SMIETNIKOW
]. ~ \ oraz WOLNOSTOJl\CEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

t ~ \ Budynek Nr $1 Budynek Nr S2
~ 16 Fegment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wielorodzinny z garazem w podziemiul·~-"'-powierzclmia zabudowy . 1445,20 m2 powierzchnia zabudowy 725,10 m2

powierzchnia calkowita 3112,20 m2 powierzchnia calkowita 2757,65 m2

powierzchnia uzytkowa 2862,00 m2 powierzchnia uzytkowa 2135,60 m2

kubatura 12000,00 m3 kubatura 10050.00 m3

powierzchnia mieszkalna ··2066,00 rn2 powierzchnia mieszkalna 1919,20m2

liczba lokali mieszkalnych 16 szt, liczba lokali mieszkalnych 24 szt.
liczba izb mieszkalnych 96 5Zt. Iiczba izb rnieszkalnych 78 szt.
liczba kuchni 16 szt, liczba kuchni 28 szt.
powierzchnia garazu 249,60 m2 powierzchnia garazu 622,04 m2

liczba stanowisk garazowych 16 szt, liczba stanowisk garazowych 20 szt.

Doprowadzenia do naleZytego stanu i porzadku nawierzchni jezdni, chodnikow, trawnikow j poboczy
oraz uporzadkowanla terenu zaplecza budowy zajmowanego podczas prowadzenia robot budowla
nych przy budowie osiedla "MIGDALOWA I", na kt6rych wykonanie naklada si~ termin do dnia
15.05.2000r. 0 wykonaniu przedmiotowych prac zawiadomic organ administracjlarchltektoniczno
budowlnej .

Na podstawie art. 104 KPA oraz art. 57 iart. 59 ust.I, 2 ustawy z dnia 07.07. 1994r,
Prawo BudowlanelDz.U. nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianamil

oraz porozumienia zawartego w dniu 28,04. 1995r. pomiedzy Kierownikiem Urzedu Rejonowego
a Zarzadem Gminy Warszawa-Ursyn6w /Dz.Urz, Wojewody Warszawskiego Nr 9. Poz. 841.

w zwiazku z trescia art. 89 ust. 1ustawy z dnia 13.10.98r.-
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna (OZ, U, Nr 133, paz. 872)

zezwalam
Spoldzielni Mieszkaniowej "PRZY METRZE"
z siedziba przy ul. Lanciego 12 w Warszawie

na uzytkowanie
zespolu zabudowy mieszkaniowej "MIGDALOWA I" w sklad kt6rego wchodza budynki
oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanyrni :
S1 - 16 segment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami, S2, 83, 84 - wie
lorodzinne z garazami w podziemiu, S5 - wielorodzinny z uslugami w parterze i garazem w
podziemiu, dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wclnostojace smietniki oraz wolnostojacy
budynek gospodarczy, zlokalizowanego na terenie dzialki nr ew. 4/1 w obc 1-11-05 przy ul.
Lanciego w Warszawie, pod warunkiem:
1.

:!ll,~ /D/OO/MDDECYZJA NR

Warszawa, 2000,03.fl~

~...- ..

.. Gminy Warszawa~UrsYfl6w
··2-792 Wars·zawa

ul- Lanciego 'j I.!

AB/735ShIMU/OO
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c.d. ze 5

- verte-

Zgloszony do uzytkowania zespol zabudowy mieszkaniowej w sklad kt6rego wchodza bu
dynki oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanymi S1 (16 seg
rnentow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami), S2, S3, S4 (wielorodzinne z
garazami w podziemiu), S5 (wielorodzinny z uslugami w parterze i garazern w podziemiu),
dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace smietniki oraz budynek gospodarczy, zlo
kalizowany na terenie dzialki nr ew. 411 w obrebie 1-11-05 przy ul. Lanciego w Warszawie
zostal wybudowany na podstawie decyzji Nr 735/D/971MU z dnia 20.08. 1997r. Inwestor wy
stapil z wnioskiem 0 przyjecie do uzytkowania wykonanego obiektu. W dniu 28.02.2000r.
stwierdzono protokolarnie, ze w zgloszonym do uzytkowania zespole zabudowy mieszkanio
wej wprowadzono zmiany w stosunku do projektu zagospodarowania-terenu stanowiacego
zalacznik do w/w pozwolenia, Odstepstwo dotyczy wykonania dodatkowego smietnika oraz
zmiany sposobu uzytkowania jednego ze smietnikow na budynek gospodarczy.

\

17,47 m2

17,47 m2

15,43 m2

48,92 m3

/U Z a sad n ie n ie

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa

. kubatura

.v .

.wolnostojacy budynek gospodarczy

wolnostoillca stacia trafo wolnostoj~ca stacia trafo

powierzchnia zabudowy 26,50 m2 powierzchnia zabudowy 23,14 m2

powierzclmia calkowita 26,50 m2 powierzchnia calkowita 23,14 m2

powierzchnia uzytkowa 24,01 m2 powierzchnia uzytkowa 18,46 m2

kubatura 67,24m3 kubatura 51,67 m3

smietnik wolnostojgpy smietnik wolnostoillcy

powierzchnia zabudowy 35,84 m2 powierzchnia zabudowy 17,30 m2

powierzchnia calkowita 35,84 m2 powierzclmia calkowita 17,30 m2

powierzchnia uzytkowa 29,92 m2 powierzchnia uzytkowa 13,24 m2

kubatura. 85,78 m' kubatura 48,44 m3

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia mieszkalna
powierzchnia uslugowa
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb mieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
liczba stanowisk garazowych

Budynek Nr S5
wielorodzinny z uslugami w parterze i garaZem w podziemiu

1639,50 m2
7113,60 m2

5014,40 m2

25550 m3

4222,40 m2

549,12 m2

81 szt,
164 szt.
81 szt,

1190,06 m2
48 szt,

c.d. ze strony 1
- 2 -



a.b,

2.
3.
4.

1.

Otrzymuje:
1. Spoldzlelnia Mieszkaniowa ,,PRZY METRZE"

ul. Lariciego 12,02-792 Warszawa

lednoczesnie mzypominamy 0 obowiazku nalozonvm trescia art. 63 w/w llstaYO':
przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji powykonawczej oraz innych dokument6w
dotyczacych obiektu
prowadzenia ksiazki obiektu budowlanego - zgodnie z art. 64 w/w ustawy.

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, w ter
minie 14 dni od daty doreczenia, za moim posrednictwem,

Zmiana zostala wykazana w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz budowlanej
inwentaryzacji powykonawczej. W zgloszonych do uzytkowania budynkach Nr S2, S3, S4
zmieniono konstrukcje stropu nad kondygnacja podziemna, Zmiana zostala potwierdzona w
dzienniku budowy. Do wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie dolaczono wszelkie niezbedne
dokumenty, w tym protokoly badan i sprawdzen oraz brak sprzeciwu do uzytkowania budyn
k6w ze strony : KR Panstwowej Strazy Pozarnej - zaswiadczenie z dnia 23.02.2000r. Nr Poi:
PZ 6594171712000. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Panstwowa Inspekcja
Pracy oraz Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane /Dz.u. nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianamil zostaly powiadomione przez
Inwestora 0 zamiarze przystapienia do uzytkowania budynk6w. Nie zajecie stanowiska przez
w/w organy w ustawowym terminie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, trak
tuje sie jako nie zgloszenie sprzeciwu.
Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

c.d. ze strony 2
- 3 -
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(podpis + pieczatka z upr.)

PROJEKTANT

~ - gaz

'. RUKTURA MIESZKAN (budynki wielorodzinne)
lzbowych (pok6j z aneksem kuchennym) ::::: szt.
izbowych (pok6j + kuchnia) :-::: szt.
izbowych (2 pokoje + kuchnia) szt.
izbowych (3 pokoje + kuchnia) :: szt.
izbowych (4 pokoje + kuchnia) ::::- szt.
izbowych (5 pokoi + kuchnia) A.6. szt.
i\vi~cej(nalezy podac liczbe izb w rozbiciu na Hoseizb w danej strukturze szt.
. MATERIAL SCIAN ZEWN~TRZNYCH ~R:I±!:!.(.I9!i ..
. MATERIAL POKRYCIA DACHOWEGO ...J.?tAQd-.rJ.!-M.¥.b: ':l?.rrJ.d.I::t.l.~fJ:.. .

T. WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE:
- elektryczna, 13- c.w., 00 - wod.-kan.,
'los!. jU)~~~c-;/}' - 2+ SrR-TC# v2-T-'~~
odac irodlo zaopatrzenia)

.WARTOSC KOSZTORYSOW A zl.
tys. z1z jednym znakiem po przecinku) (budownictwo spoldzielcze, przeznaczone na
rzedaz lub wynajem - nie dotyczy indywidualnego, komunalne, spoleczne czynszowe,
akladowe) .
ROJEKTANT 1.rl.[;.g.{:;. 2.c.?I:?1.t..Q.fi.:itPuprawn !:!..£ !f././-fl..Q
(tytul, irnie inazwYsko) I r

, ROWNIK TECHNICZNY BUDOWY: .....R.e!.!:?~.(2.(.ri......~t;(.~.Q ..?,.d..?.Q:C2
...Q!t..:..(?g:.9. /:!..::t!.~ U!.! f.!.O!{;t.(!.f.J.:§!...9. 5..m ~.fJ. ~t. 9..8.§:/R
~mit!inazwisko, adres z m., zakre . nr uprawnien)

2060' 2·....····6·...m...A. szt.
...B.Q...szt.

DANE STATYSTYCZNE MIESZKAN
.zoG(; 2···-;i"b··..···m

6·················szt.b-~1 .~.~.Q...szt.

/ powierzchnia mieszkalna
/ lokale mieszkalne
/ izby mieszkalne (bez kuchni)

KARTA EWIDENC~J}~A DIS STATYSTYKI R. 1
",ZWOLENIE NA BUDOWF; nrP72I-&!?'/?/f/Jf;;U z dnia :2t?'..'2 :.!..?~r..'"
~ ESTO R ..5.tI..I 'I .
:;RES DOMOWY u/.J'...Laadf?¥..e 1.~ ,.. .
iRES BUDOWY f.1.!...0..J)..IJ..If••Q.f:{..f.t. .c ~.:::. ..1. .
DZAJ BunOWY k.f!..ff'f.a.~ t:>2!.:~:-rl.l".r;?(.o.r- :: ..~~?-!Z?~tJ!. ..

,ANESTATYSTYCZNEBUDYNKU PROJEKTOWANA ZREALIZOWANA
,powierzchnia zabudowy .1.~!t.~%£.m2 .LY.~:?m2
powierzchnia calkowita ..~.1.1.2,~.m2 ..~.a.g.o(..?m2
, powierzchnia uiytkowa ..2.2f?2...m2 ..:o?cr.:t?6 ..m2

~powierzchnia uZytkowa mieszkan ..'l.l?P.'tg!?.m2 :?Q€~.9..m2
_powierzchnia garaiy ~1.g.~m2 ;flt/Zm2

- powierzchnia uslugowa :::: m:_ ::: m2
kubatura ..(/..r...!?0?..m3 1.2.0.?R.m3

lokali uslugowych ::-:- szt. .. := szt.
powierzchnia dzialki m2 m2

l~ ~;~stastOiecznego If.,V,arszawy~
; ilArchitektury i Budownictwa
, dla Ozielnicy ursYff~-t5Pb\T R
2012 -fM- 'i d1,~~~

i artaM!Jrmajew!fa·iJ~~zdi
'twierdzam zqcdnosc !

z oryqlnalern .J-----"_
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Zpowazaniem:

Zalacznik:
1. wykaz oraz dokumenty niezbedne do dopuszczenia do eksploatacji. 5 +<ccz,01(_

. ,

Spoldzielnia Mieszkaniowa "PRZYMETRZE" z siedziba w Warszawie przy ul. Lanciego 12
jako Inwestor Bezposredni uprzejrnie .inforrnuje, ze zakonczyla budowe budynk6w
mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi oraz uslugami w Warszawie przy ul.
Lanciego 7, 7A, 7B, 9, 11 zgodnie z pozwoleniern na budowe Decyzja Nr 735/D/97fMU z
dnia 1997.08.20 i zamierza przystapic do uzytkowania.
Prosimy 0 wydanie stosownej decyzji 0 dopuszczeniu do eksploatacji .

dotyczy : Zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do
uzytkowania budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi oraz
uslugami I budynek Lanciego III wWarszawie, nazwa budowlana MIGDALOWA 1.

~

02-792 WARSZA WA
ul. Lanciego 14

.URZAP G1vIINYW-WA URSYNOW
WYDZIAL GLOWNEGO
ARCHITEKTA GMINY

Warszawa,dn 24,02.2000r .

Telefon 648 74 73
Faks 648.7430

NTI <J1'?:> 12000

==============:=============-_.
.;1J

r

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"
Ul. Lanciego 12

02-792 Warszawa

isji:

m-'~······-i

~

)ro12 -03- 3 0

;'TiiSia Stolecznego
I Architektury i 8u
ella Dzie lnlcy Ursyno",

r---....,
I

----11 0 I
~ '~ !
, eEl------r "8 u) 1
. oi-> 1
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Warszawa, dnia _ _-_ _ .

- ADRES BUDOWY ....... "9..J..:..,,....H.f...~J2tJ.-f1..9~.-L-;.. _
2. RODZAJ BUDOWY _2E...(ii.1.~r:7.: ...~..J€j2/Y.i/?f}g.P.y&:!.£.~_ Pz5t2e.
3. DANE STATYSTYCZNE . PROJEKIOW ANA ZREALlZOW ANA

: POWIERZCBNIA ZABUDO";VY ALI ({ ~ 2 ! A A4-6 IJ 1. - y _ •••••••• .;./ •••m /'.~-.~.rh7m
1-1I(Z 9Q! .~1~2- POWIERZCBNIA CALKOWITA .. ~ ••.••.ff=.-m '--I• .1.

o • ~ SG '? /) l ocx G L'"")l- POWIERZCBNIA UZ'YI'KOWA .....--~~ 4'~""""r;'m
- KUBATURA . A2-Je~~am: ;/2.Q~~'C9nlJ 0

- POWIERZCBNIA MIESZKALNA £a'i(J'~m 2a~f'ffu
- JZB MIESZKALNYCH ...!1.7; .szt. ....9..G....szt.
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Ad. 4
lnforrnuje, ze byla Gmina Warszawa-Ursyn6w oraz m. st. Warszawa nie
partycypowaJy w kosztach budowy infrastruktury zwiqzanej z realizacja osiedla
MigdaJowaI.

Ad. 3
Delegatura 8iura Gospodarki Nieruchomosciami w Dzielnicy Ursyn6w nie posiada
informacji 0 zawartych opr6cz umowy dzierzawy, innych umowach, w tym umowy na
administrowanie budynkami. W tej sprawie do udzielenia odpowiedzi wlasclwa jest
SM .Przy Metrze".

Ad.2
SM .Przy Metrze" jest dzierzawca gruntu (dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05), czyli
posiadaczem zaleznyrn a nie posiadaczem samoistnym. Warunkiem zastosowania
art. 231 §1 Kc jest posiadanie samoistne.

Ad. 1
WJascicielemdz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05 na kt6rej zlokalizowany jest segment
budynku przy ul. Lanciego 98 jest m. st. Warszawa. 8udynek jest czescia skladowa
gruntu, wlascicielern gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa (art. 48 Kc).
8udynek zostal wybudowany przez SM .Przy Metrze", kt6ra ma roszczenie 0
uregulowanie stanu prawnego nieruchornosci na jej rzecz. Umowa dzierzawy z dnia
2.10.1997r. zawarta ze Spoldzielnia zostanie rozwiazana z chwila zawarcia umowy
notarialnej w sprawie ustanowienia uzytkowania wieczystego gruntu wraz z
przeniesieniem wlasnosci budynku na rzecz SM .Przy Metrze". W6wczas
Sp6Jdzieinia bedzie uzytkownikiern wieczystym gruntu oraz wlasciclelern budynku
(art. 235 Kc). W tej sprawie toczy sie postepowanie, kt6re prowadzi WydziaJObrotu
Nieruchornosciami 8iura Gospodarki Nieruchornosclarni. Obecnie Sp6Jdzieinia
administruje budynkiem i jest zobowiazana zgodnie z umowa dzierzawy do
ponoszenia wszelkich oplat i swiadczen publicznych zwiazanych z wydzlerzawlona
nieruchornoscia oraz przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepis6w a w
szczeqolnosci Prawa budowlanego, przepisow sanitarnych oraz przepisow
dotyczqcych ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia
terenu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r. w sprawie udostepnienia
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, przekazuje
nastepujace informacje.

Pan
Zbigniew Sarata
ul. Lanciego F. M. 98
02-792 Warszawa

urzad Miasta StofecznegoWarszawy
Biuro Gospodarki Nieruchornosdami
Delegatura w Dzielnicy Ursynow
al. Kornis] Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, tel. (022) 545 7422, Iaks (On) 545 7425
www.um.warszawa.pl

GK-D-XI1.1431.6.2013.LNO Warszawa, dn.31 .ot-.2013
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