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Z powazanicm

Jednoczesnie informujemy, ze:

1) Spoldzielni nie skladala zastrzezen do ustalen lustracji, oprocz wyjasnicn do protokolu za

lata 2006-2009, kt6re stanowia zalacznik nr 19 do ww. protokolu.

2) Spoldzielnia nie informowala Zwiazku 0 wykonaniu wnioskow polustracyjnych. Jedynie

w tresci protokolu lustracji SM .Przy Metrze" za lata 20 J 0-2012, w czesci dotyczacej

gospodarki zasobarni rnieszkaniowymi, znajduja sie informacje dotyczace zmian w

wysokosci oplat eksploatacyjnych, w tyrn takze odnoszacych sie do nieruchomosci

.Lanciego 9". W zalaczeniu poswiadczone kopie stron nr 40-44 ww. protokolu lustracji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2014 r., w zalaczcni u przekazujemy

poswiadczone kopie trzech protokolow z lustracji Spoldzielni Micszkaniowcj .Przy Metrze"

w Warszawie ul. Lanciego 12. Protokoly obejmuja nastepujacy okros dzialalnosci

Spoldzielni:

1) 01.01.2001- 31.12.2003;

2) 01.01.2004 - 31.12.2005;

3) 01.01.2006 - 31.12.2009.
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miejsca postojowe w garazach wielostanowiskowych.

4.2. Koszty, wplywy i wyniki finansowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Koszty, wplywy i wyniki finansowe uzyskane w okresie objetym lustracja w gospodarce zasobami

rnieszkaniowymi Spoldzielni przedstawione zostaly oW tablicach 5 i5A stanowiacych zalaczniki do

niniej szego protokolu,

Rozliczenie kosztow gospodarowania zasobami rnieszkaniowyrni nastepuje na podstawie zapis6w

w ewidencji poszczeg61nych nieruchomosci z podzialem na lokale mieszkalne i uzytkowe, oraz

W czasie ogledzin stwierdzono ogolnie stan czystosci i porzadku na zewnatrz budynkow w

klatkach schodowych bez wiekszych zastrzezen, poza ponizej opisanymi:

• powloki rnalarskie w budynku przy ul. Belgradzka 18 budza zastrzezenia, (pornalowane,

opalone, zniszczone tynki na klatkach schodowych i korytarzach; pornalowana napisami i

rysunkami winda).

• stan zieleni iplacow zabaw, drog - chodnik6w w wiekszosci zasobow nie nasuwaja uwag, poza

chodnikiern przy budynku Belgradzka 18, ktory obecnie jest nowo ukladany, ponadto obecnie

sa naprawiane ciagi pieszo-jezdne, wykonywane schody przy budynku Lasek Brzozowy 9,

Belgradzka 20.

• stan techniczny wiekszosci budynk6w tzw. starego zasobu, przy ulicach: Lasek Brzozowy,

Mandarynki, Lokajskiego, Raabego, Belgradzkiej rna widoczne zacieki i zamszenie na scianach

zewnetrznych, Wiekszosc budynk6w poza budynkiern Raabego 3 rna wyrnienione okna na

klatkach schodowych. Wejscia do budynkow zadbane, w duzej czesci z niewymienionymi

okapami -daszkami.

• Nowo wybudowane: budynek przy ul. Lanciego 10 G rna widoczne odpryski (wielokrotnie

naprawiane) tynku w holach przy garazach i windzie; budynek przy ul. Belgradzkiej 14 -

pornieszczenia garazowe niedokonczone wygladzenie tynku na poziornie (-) 1 do wysokosci 70

em od posadzki oraz zjazd do poziornu (-)2 ijedna sciana na calej wysokosci garazu, popekany

sufit z widocznymi zaciekami.

Przy wszystkich budynkach znajduja sie rniejsca postojowe dla uzytku mieszkancow.

Porzadek obok budynk6w, pomieszczen ze smietnikami istotnych uwag nie nasuwa.

• AI. KEN 36/36A

• ul. Belgradzka 14, 18

• ul. Raabego 3, 6

• ul. Lasek Brzozowy 19
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Z powyzszego wynika:

• wzrost oplat jednostkowych dla czlonkow nieruchomosci z wyjatkiem Lanete 0 9

(obnizka z dniem 01.11.2011 r. z 1,95 zllm2 do 1,59 zl/m"),

'Belgradzka 14 od 01.12.2010 r.

2010 r. 2011 r.
nieruchornosc j.m. od 01.01 od 01.10 od 01.11

czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie
KEN 36/36A m2 3,33 3,14 3,35
Lanciego 10 m2 2,43 3,12 2,591 3,29 2,74 3,90
Belgradzka 14 m2 2,961 3,03
Lanciego 9 m2 1,85 3,03 1,95 2,99 1,59 2,75
~<?stale m2 1,85 3,03 1,95 2,99 2,05 3,21

jednostkowych):

Koszty te rozlicza sie w nastepujacy sposob:

1. Proporcjonalnie do ilosci osob w kontekscie kosztu: wywozu nieczystosci, dostawy gazu i

energii elektrycznej, eksploatacji dzwigow,

2. Wedlug wskazan wodomierzy zuzycia wody cieplej i zimnej.

3. Wedlug odczytu wskazan - dostawy ciepla.

4. Proporcjonalnie do liczby lokali w odniesieniu do kosztow i eksploatacji miejsc postojowycb

w garazach wielostanowiskowych, ochrony obiektow, eksploatacji domofon6w, koszt6w

dzialalnosci spoleczno-kulturalnej.

W badanym okresie byly podejmowane przez Rade Nadzorcza nastepujace uchwaly,

zatwierdzajace plany gospodarczo-finansowe:

na 2010 r.

• Uchwala nr 17/2010 z 07.07.2010 r.,

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 24/2010 z 17.11.2010 r.,

• Uchwala nr 25/2010 z 17.11.2010 r.,

na 2011 r.

• Uchwala nr 20/2011 z 20.07.2011 r.

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 25/2011 z 29.12.2011 r.

na 2012 r.

• Prowizorium planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 16/2012 z 24.10.2012 r.

Z zalacznikow do planow gospodarczo - finansowych za lata 2010 - 2011 r. wynikaja

nastepujace stawki oplat eksploatacyjnych (w pozostalych planach: korekta planu za 2011 roku i w

planie za 2012 roku podano kwoty globalne oplat eksploatacyjnych, bez podania stawek
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poniesionych kosztow, przy zalozeniu w planie (-) 2.387.232,00 zl.

W Spoldzielni wystapila nadwyzka kosztow nad przychodami GZM:

• w 2010 L (-)1.629.000,91 zl,
iikAJOWY ZWll\ZEK REWIZYJNY
'if _~LDZIELNI MIESZKANIOWYCH

QC-85QWarszawa. ul. Prosta 2114
tel.lfax 6200028, tel. 652-32-74

identyfikator 010016329

W kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciazajacymi lokale mieszkalne najwieksze

pozycje kosztow stanowily:

• koszty eksploatacji i remonty - ich udzial wykazuje tendencje malejaca z 40,0% w 2010 r.

do 36% w 2012 r.,

• koszty centralnego ogrzewania i cieplej wody, zmniejszyly sie z 23% w 2010 roku do

19,5%w 2012 roku,

• koszt zirnnej wody wzrosl z 11,5%w 2010 roku do 12,3%w 2012 roku,

• inne koszty: sadowe, odsetki znaczacy wzrost z 1,5%w 2010 r. do 13,5% w 2012 r.

W badanym okresie wyniki w gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spoldzielni przedstawiaja sie

nastepujaco:

• w roku 2010 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 2.200.780,16 zl, co stanowi 7,7%

poniesionych kosztow, przy zalozeniu w planie po korekcie na poziomie (-) 3.027.213,00 zl;

• w roku 2011 uzyskano nadwyzke kosztow nad przychodami w kwocie 1.834.966,12 zl,

co stanowi 6,3 % poniesionych kosztow, przy zalozeriiuw planie po korekcie (-) 2.825.183,00 zl;

• w roku 2012 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 5.848.553,83 zl, co stanowi 17%

•
•

28.698.293,60 zl

29.113.053,78 zl

34.622.134,28zl

w2010r.

w 2011 r.

w 2012 r.

•
koszty gospodarki zasobami micszkaniowymi:
•
•

26.497.513,44 zl

27.278.087,66 zl

28.773.580,45 zl

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.

•

koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymiW okresie objetym lustracja, przychody

ksztaltowaly sie nastepujaco:

przychody gospodarki zasobami micszkaniowymi:

• obnizenie oplat jednostkowych dla nieczlonkownieruchomosci z wyjatkiem:

Lanciego 9 (obnizka z dniem 01.10.2010 L z 3,03 zl/rrr' do 2,99 zllm2oraz z dniem 01.11.2011 L z

2,99 zllm2 do 2,75 zl/m"),

KEN 36/36A (obnizka z dniem 01.10.2010 L z 3,33 zllm2do 3,14 zl/m2 do 30.10.2011 L).

Pozostale nieruchomosci z wyjatkiem Belgradzkiej 14 (obnizka z dniem 01.10.2010 L z

3,03 zllm2 do 2,99 zl/m" do 30.10.2011 r.).
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1 bez innych wplywow w kwocie 571.779,25 zl i dotyczacych przychod6w z najrnu

2 bez innych wplywow w kwocie 588.307,91 zl dotyczacych przychod6w z najrnu

Z powyzszego wynika, iz w okresie objetym lustracja:

• w 8 nieruchomosciach koszty przewyzszaly przychody: od 0,13 zl/m" (BcIW"d:l',kll 1.1 *{

2010 roku) do 10,79 do zl/m? (Lanciego lOG w 2012 L),

• w 4 nieruchomosciach przychody przewyzszaly koszty: od 0,90 Zllllll (1,1111 I I)
, ,

7,7A,7b,11 w 2010 L) do 4,79 do zl/rn" (KEN 36/36A w 2011 r.),

• nieruchomosc Belgradzka 18, 20, 22 uzyskala w latach 2010-2011

nad przychodami z najmu.

W zdecydowanej wiekszosci nieruchomosci wskaznik nadwyzki koszt6w nud pl'l iluulm II

2010 r. 2011 r. 2(112r.
Lp Wyszczeg6lnienie ._

kwota na 1 m2 kwota na 1 m2 kwotn 1111 I ",'
rn-cznie m-cznie 1II·n.IIICI

Lokajskiego
1. 4,6,8,10,12,14,16,18,2 . -1 079 634,52 -2,37 -1292451,86 -2,83 -2026 2R0.29 ·1,~~

0,22,24,26,28,30
2, Belgradzka 18,20,22 100066,94 0,51 56765,78 0,29 -190 806.(,4 .(l,OM

Raabego
3. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 -473657,41 -1,35 -556649,03 -1,59 -1011 902,77 ·2,HII

2

4. Lanciego 10H -74407,78 -3,14 -64486,57 -2,73 -97319.70 •4,11 •Lanciego
5. 10A,10B, ioc, 1OD,10 -159483,33 -1,11 -142292,54 -0,99 -31656R.42 .~., u

E,10F
Lasek Brzozowy
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

6, 12,13,15,16,17,18,19, -2 351 990,56 -2,28 -2381837,94 -2,31 -38353R3,OH .,1').
Mandarynki
2,4,6,8,10,12,
Lancieco 2,4,6,8 -7. Ken 36/36A 1 578 800,54 3,94 1917580,04 4,79 I 867691,23 4,M---8. Lanciego 7,7A,7b,11 162426,88 0,90 263609,91 1,46 194490,RQ I,IIH

9, Lanciego 9 85096,53 2,30 111022,63 3,00 84 139,O() 2i2"
10 Raabego 13 135332,52 2,52 175 135,47 3,27 140 944,M ~.tl_'1
11. Lanciego lOG -127104,59 -5,03 -178 659,42 -7,07 -272 196,911 ·10.'6
12, Belgradzka 14 -10 481,22 -0,13 -135963,84 -1,69 -385367,73 ,HO---razem -22]5036,00' -0,74 -2228227,372 -0,75 -5848 553,8.1I_.:.yt!!e

Zestawienie wynik6w gzm na poszczeg6lnych nieruchornosciach za lata 2010-2012 pn.(·dNIIIWlu

ponizsza tabela:

• w 2011 r. (-) 1.246.658,20 zl,

• w 2012 L (-)5.848.553,83 zl.
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Gospodarka lokalami uzytkowymi w Spoldzielni, w okresie objetym Iustracja, uregulowana byla w

.Zasadach gospodarki pomieszczeniami innymi niz lokale mieszkalne, terenami, miejscami pod

reklame oraz miejscami postojowymi w budynkach wielorodzinnych" zatwierdzonych uchwala nr

9/2000 z dnia 01.06.2000 r.Rady Nadzorczej. W uchwale okreslono minimalne stawki oplat

•
26210kali

24710kali

w 2010 r.

w 2011 r. i 2012 r.

•

4.3. Gospodarka lokalami uZytkowymi.

Liczba lokali uzytkowych (ogolem) na koniec kazdego roku w badanym okresie przedstawia sie

nastepujaco:

Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztow dostawy ciepla nadplata powstala w wyniku

rozliczen zaliczana jest na poczet oplat eksploatacyjnych lub zwracana odbiorcy ciepla,

Wysokosc zaliczek na c.o. ustalana jest indywidualne dla poszczeg61nych nieruchomosci na

podstawie zuzycia ciepla w poprzednim okresie z uwzglednieniem przewidywanego wzrostu oplat

za cieplo. Rozliczenie dokonywane w oparciu 0 wskazania urzadzen pomiarowych jest

realizowane przez finny zewnetrzna.

przedstawiaja sie nastepujaco:

2010 r. 2011 r. 2012 r.

koszty zakupu energii cieplnej 6.912.195,41 zl 6.498.757,07 zl 6.764.693,82 zl

zaliczkowe wma!y 7.555.239,11 zl 7.480.326,55 zl 7.347.139,09 zl

saldo (nadplata) 643.043,70 zl 981.569,48 zl 582.445,27 zl

reakcji Zarzadu Spoldzielni na zaistniala sytuacje, mimo wniosk6w polustracyjnych w tym zakresie

wydanych w 2010 r. Zgodnie z art. 6.1. u.o.s.m. roznica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania

danej nieruchomosci, zarzadzanej przez spoldzielnie na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z

oplat, 0 ktorych mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwieksza odpowiednio przychody lub koszty

eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci w roku nastepnym. Utrzymywanie sie w dluzszym

okresie czasu nadwyzki kosztow nad przychodami wymaga dzialari w kierunku obnizenia koszt6w

lub podwyzszenia stawek eksploatacyjnych.

Podzial kosztow zmiennych na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody ustalany

jest na podstawie odczyt6w z systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty energii cieplnej dokonywane sa po rozliczeniu poszczegolnych lokali z zuzycia w okresie

od 01.01. do 31.12. w tenninie do 31 maja nastepnego roku, i za okres podlegajacy lustracji

/Ib LJ
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