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I. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA SPORZĄDZENIA OPINII

1.1 Na rozprawie w dniu 8 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny 
Odwoławczy mocą wydanego postanowienia zobowiązał biegłą do sporządzenia w 
terminie trzytygodniowym pisemnej opinii uzupełniającej w odniesieniu do 
przedstawionych w piśmie procesowym z dnia 18 listopada 2016r zarzutów Pozwanych.

II. ZARZUTY DO OPINII UZUPEŁNIAJĄCEJ ZAWARTE W PIŚMIE PROCESOWYM Z 
DNIA 18.11.2016r.

2.1 Odniesienie się biegłej do zarzutów ogólnych opisanych w punktach l-VII;

2.1.1 (I). Pozwani twierdzą, że przydział lokalu nie został im skutecznie ustanowiony i 
tym samym nie służy im spółdzielcze prawo do lokalu

W związku z tym, że kwestia ta dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie prawa i jest polemiką 
prawną Pozwanych- biegła do powyższej kwestii nie będzie się odnosić.

2.1.2 (ll-VII) Pozwani twierdzą, że cytowane przez biegłą w treści je j opinii zapisy treści 
obowiązujących w spółdzielni regulaminów rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali jako będących podstawą naliczania 
opłat przez spółdzielnię w odniesieniu do Pozwanych jest niezasadne z tego względu, że 
przydział domu dla Pozwanych nie został skutecznie ustanowiony.

Biegła do powyższej kwestii nie będzie się ustosunkowywać, gdyż prowadziłoby to do 
polemiki prawnej, do której biegła nie jest upoważniona.

2.2 Odniesienie się biegłej do zarzutów szczegółowych opisanych w punktach 1-25 

2.2.1 (1)

1. Strona pozwana nie otrzymała żadnego z dokumentów przekazanych biegłej przez 
Powódkę, a wymienionych na stronach 4-6 opinii- powinny one stanowić załącznik do 
opinii

Biegła pracowała na ponad 500 sztukami dokumentacji księgowej otrzymanej od 
Powódki, co stanowi 1500 sztuk samych kopii jako załączników do opinii. Tak znaczna 
ilość dokumentów będących załącznikami przyczyniłaby się do zwiększenia kosztów 
sporządzenia samej opinii- co biegła brała pod uwagę w pierwszej kolejności. Po drugie- 
w opinii szczegółowo opisywane są dokumenty istotne z punktu widzenia tezy 
dowodowej. Po trzecie Pozwani jako członkowie spółdzielni w każdej chwili mają prawo 
zażądać dokumentacji źródłowej na którą biegła powołuje się w swojej opinii. Wreszcie 
po czwarte Pełnomocnik pozwanych otrzymał od biegłej informację najpierw ze 
specyfikacją dokumentacji niezbędnej do wykonania opinii a następnie o dacie i godzinie 
spotkania w spółdzielni w celu przekazania tej dokumentacji. Ani pełnomocnik 
Pozwanych ani też oni sami w umówionym spotkaniu w siedzibie spółdzielni nie 
uczestniczyli, co jest tym bardziej zaskakujące w przypadku wystosowania wobec biegłej 
zarzutów o treści niniejszej.
Wszystkie dokumenty otrzymane od spółdzielni do analizy dla potrzeb sporządzenia 
niniejszej opinii biegła dołącza jako załączniki do niniejszej opinii uzupełniającej.
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2 .2.2 (2 )

2 Na stronie 5 opinii biegła podaje informacje, iż od powódki otrzymała uchwałę zarządu 
SM Przy Metrze z dnia 11-04-2001r. wraz z zestawieniem powierzchni użytkowych 
MIGDAŁOWA I. Pozwani dysponują podobnym zestawieniem jako załącznikiem do opinii 
biegłego w sprawie w sprawie III C 1154/00. W zestawieniach podane są następujące 
powierzchnie lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach S1-3080,23 MKW, S2- 
1922,94 MKW, S3-1922,37 MKW, S4-6666,38 MKW, S5-4317.99 MKW. Zestawienie to 
zupełnie nie koresponduje z zestawieniem powierzchni użytkowych z decyzji 
245/0/00/mu Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów. Zgodnie z tą decyzją powierzchnie 
użytkowe poszczególnych budynków są inne , widać więc, że spółdzielnia stosuje 
odmienne kryteria dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych biorąc za podstawę 
do naliczeń opłat w budynkach wielorodzinnych powierzchnie użytkowa mieszkań a w 
jednorodzinnych -  powierzchnię całkowita, która jest od powierzchni użytkowej większa 
o 45 do 65%.

Biegła informuje Pozwanych, że:

A Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym budynku Pozwanego z dnia
27.04.2001 r- przekazano budynek o powierzchni użytkowej 195 mkw,

z  Uchwałą nr 7a/2001 Zarządu SM Przy Metrze z dnia 11.04.2001 r. dokonano 
korekty powierzchni użytkowej segmentów S-1 (Migdałowa I) dla potrzeb m.in. 
rozliczania opłat lokalowych. W zestawieniu tym podano powierzchnię w świetle 
surowych murów, co dla Pozwanych stanowiło 195 mkw oraz powierzchnię w 
świetle tynków i ta wynosiła 192,43 mkw,

s  Następnie pismem z dnia 25.06.2001 r Spółdzielnia poinformowała Pozwanych, że 
dla potrzeb naliczania opłat przyjęta została powierzchnia liczona w świetle 
tynków tj. 192,43 mkw,

z  Następnie Spółdzielnia uchyliła się od skutków prawnych pisma z dnia
25.06.2001 r. i poinformowała Pozwanego, że przydział domu jednorodzinnego 
wraz z garażem zmienił się w ten sposób, że powierzchnia użytkowa segmentu 
wraz z garażem wynosi 195, 22 mkw. a dla potrzeb naliczania opłat za używanie 
segmentu wraz z garażem ustala się powierzchnie 193,08 mkw (liczona w świetle 
tynków).

s  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania 
opłat za używanie lokali obowiązujący w spółdzielni od 04.08.2009r. jako 
załącznik nr 1 do uchwały RN 29/09 w §7 pkt.4- stanowi, co jest powierzchnią 
użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Według jego brzmienia 
tą powierzchnią jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w 
lokalu bez względu na przeznaczenie i sposób używania a powierzchnię 
użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczania kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi oblicza się według pomiaru zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.7 
ustawy o ochronie, praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 
kodeksu cywilnego, co oznacza, że przez powierzchnię użytkową lokalu -  należy 
rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w 
szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek 
oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom 
lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Według tej 
definicji za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, 
tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, 
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania 
opału. Garaż Pozwanych znajduje się w bryle budynku mieszkalnego , nie jest
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wyłączony art. 2 ust.1 pkt.7 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym 
zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, na którą definicję powołuje się 
regulamin Powodowej spółdzielni, dlatego też należy jego powierzchnię wliczać 
do podstawy naliczania opłat obowiązujących w spółdzielni mieszkaniowej, co 
zostało dokładnie opisane w opinii na jej 12 stronie

s  Dodatkowo Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat z tego tytułu 
podjęty uchwałą RN z dnia 24.03.2014r definiuje powierzchnię użytkową lokalu w 
§1 okt.10 opisanym na str.15 opinii,

s  Poinformować należy Pozwanych o tym, że spółdzielnia nie stosuje odmiennych 
kryteriów dla lokali mieszkalnych oraz budynków jednorodzinnych w odniesieniu 
do naliczania opłat w zależności od powierzchni użytkowej. Powołane w opinii i 
wyżej w opinii uzupełniającej -obowiązujące w spółdzielni regulaminy opłat 
obowiązują zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze wszystkich użytkujących 
mieszkania i domy jednorodzinne w takim samym zakresie, co oznacza, że w ten 
sam sposób ustala się powierzchnię użytkową lokalu (domu jednorodzinnego) dla 
każdego kto podlega administracji Powodowej spółdzielni mieszkaniowej. Inną 
zaś sprawą jest kwestia istnienia w budynkach wielorodzinnych tzw. 
współwłasności przymusowej w częściach wspólnych oraz istnienia 
przynależności do lokalu (strych, komórka) w zależności od sposobu wyliczenia 
udziału w części wspólnej i zaliczenia do niej lub nie składników przynależnych do 
lokalu. Wydaje się, że Pozwani nie rozróżniają kwestii własności i współwłasności 
przymusowej istniejącej w przypadku istnienia części wspólnej budynku 
(korytarze, windy, kotłownie, klatki schodowe itd.). Dla budynku Pozwanych -nie 
istniej współwłasność przymusowa (udział w części wspólnej budynku). Każdy 
właściciel użytkuje indywidualnie cały swój budynek, posiadając jedynie udział w 
gruncie na którym budynek ten jest posadowiony a cała nieruchomość gruntowa 
jest „odrębną nieruchomością” dla potrzeb jej rozliczania w zakresie GZM. Nie 
można więc tak jak to czynią Pozwani, porównywać rozliczeń budynku 
wielorodzinnego z budynkami jednorodzinnymi, ponieważ zasady prawne ich 
rozliczeń są inne ze względu na istnienie współwłasności przymusowej ale nie w 
zakresie zasad ustalania powierzchni użytkowej, co sugerują Pozwani. 
Powierzchnia użytkowa dla celów poboru opłat dla wszystkich użytkowników 
mienia spółdzielni ustalana jest w taki sam sposób w zgodzie z obowiązującymi w 
spółdzielni w tym zakresie regulaminami,

s  Dokładne wyjaśnienie kwestii powierzchni budynku Pozwanych znajduje się na 
str.38 opinii wraz z jego akceptacją tej powierzchni (str.39 opinii)

2.2.3 (3)

3.(...) powstaje pytanie , w którym miejscu biegła uwzględniła brak ponoszenia tych 
kosztów ( kosztów sprzątania, rekultywacji, zieleni itd .) w przypadku domu 
zajmowanego przez pozwanych, przecież te koszty w oczywisty sposób mogą dotyczyć 
jedynie mieszkańców budynków wielorodzinnych, a nie domków jednorodzinnych

S Co do zasady według regulaminu rozliczania kosztów GZM -  UCHWAŁA RN 2/14 
tj. jego §2 pkt.4: „koszty rozlicza się na wszystkie lokale w danej nieruchomości 
niezależnie od przysługującego prawa do lokalu -  str.15 opinii 

S Według regulaminu rozliczania kosztów GZM uchwalonych uchwałą RN 34/09 a 
następnie 2/14 -  koszty związane z eksploatacją podstawową obejmują: koszty
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bezpośrednie eksploatacji (utrzymanie czystości, poprawa estetyki osiedla, 
ubezpieczenia majątkowe .dezynsekcja, deratyzacja, konserwacje), koszty 
bezpośrednie konserwacji (w tym kontrole okresowe, dozór techniczny) oraz 
pozostałe koszty pośrednie eksploatacji -  str. 12 opinii,

S Każda nieruchomość gruntowa jest rozliczana przez spółdzielnię w sposób 
indywidualny poprzez przypisanie jej kosztów bezpośrednich oraz kosztów 
pośrednich tj. takich których nie można przypisać tej nieruchomości 
bezpośrednio. Opisane w regulaminach Powodowej spółdzielni zasady 
rozliczania tych kosztów w sposób szczegółowy nie oznaczają, że np. koszty o 
których wspominają Pozwani są przypisane do ich nieruchomości. Regulaminy 
spółdzielni odnoszą się do sposobu (co do zasady) rozliczania wszystkich 
kosztów. Koszty pośrednie takie jak koszty utrzymania biura spółdzielni będą 
zawsze obciążać każdą nieruchomość gruntową według określonego klucza. W 
niniejszym przypadku kluczem tym jest powierzchnia nieruchomości, którą 
obciąża się proporcjonalnie kosztami pośrednimi w tym m.in. kosztami ogólnymi 
biura zarządu. Koszty zaś bezpośrednie, o których wspominają Pozwani nie 
muszą obciążać ich nieruchomości w ogóle, gdyż koszty takie nie są dla tej 
nieruchomości ponoszone w sposób bezpośredni. 

s  Z drugiej strony podstawą dla członka spółdzielni naliczania wysokości opłat jest 
roczny plan finansowo-gospodarczy uchwalony przez RN w formie uchwały(§2 
pkt.2 regulaminów rozliczania kosztów GZM), koszty te są określone w tych 
planach dla każdej nieruchomości oddzielnie a po zakończeniu roku dokonywane 
jest rozliczenie wyników GZM i pozostałej działalności odrębnie dla każdej 
nieruchomości (§2 pkt.8) -  str. 15 opinii.

s  Biegła nie wyliczała kosztów bezpośrednich i pośrednich z dokumentów 
źródłowych Spółdzielni- biegła badała jedynie wykonanie planu gospodarczego za 
2013r, który był bazą do ustalenia planu gospodarczego na 2014r, Biegła nie jest 
uprawniona do ustalania zasadności ponoszenia kosztów przypisanych dla danej 
nieruchomości a jedynie zobowiązana treścią tezy dowodowej w brzmieniu 
przywołanym na wstępie niniejszej opinii uzupełniającej, 

s  Zasadność ponoszenia kosztów w danej spółdzielni może kwestionować jedynie 
członek spółdzielni na drodze sadowej w trybie art. 42 prawa spółdzielczego.. 
Dodać należy, że u Powodowej Spółdzielni żadna z uchwał będących podstawa 
naliczeń opłat dla Pozwanych nie została wzruszona w tym trybie, co oznacza, że 
obowiązują one zgodnie z art. 1855 pkt.1 ustawy prawo spółdzielcze- każdego jej 
członka.. Pozwany Zbigniew Sarata niewątpliwie jest, członkiem Powodowej 
spółdzielni, co powoduje określone konsekwencje prawne oraz rodzi określone 
uprawnienia.

2.2.4 (4)

4. jakie uzasadnienie według biegłej ma naliczanie przez spółdzielnię bez ponoszenia 
większości z wymienionych wcześniej składników kosztów za garaż budynku 
zajmowanym przez pozwanych stawki znacznie wyższej bo 4,68 zł/mkw?

^  Pozwani wynajmują miejsce garażowe w budynku znajdującym się na innej 
nieruchomości, niż ich budynek mieszkalny. Lokal będący garażem (lokalem 
użytkowym) położonym w budynku przy ulicy Lanciego 7b jest odrębnym lokalem 
w rozumieniu ustawy o własności lokali, co oznacza, że dla tego lokalu musi być 
prowadzony odrębny plan gospodarczy oraz po drugie, lokal ten uczestniczy
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według swojego udziału w kosztach ogólnych całego budynku Dodatkowo koszty 
eksploatacji miejsc postojowych dzielone są na koszty GZM (utrzymanie lokalu 
garażowego) i koszty pozostałej działalności spółdzielni czyli koszty bezpośrednie 
i pośrednie (§22 pkt.2 REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM) 
Przypisanie danego wydatku do kosztu według miejsca jego powstawania należy 
do zarządu spółdzielni a nie do biegłej. Biegła w tym przypadku badała jedynie 
wykonanie planu gospodarczego za 2013r w zakresie ustalania planu 
gospodarczego na 2014r i tym samym wysokość opłat należnych od Pozwanych 
na rzecz spółdzielni.

s  Opłaty za miejsce garażowe odbywają się na podstawie uchwały RN 20/11 z 20 
lipca 2011 r -  85,72 ZŁ /MIEJSCE i pozostają niezmienione od 2011 r. 

s  Dla lokalu garażowego jest stworzony odrębny plan gospodarczy w ramach 
nieruchomości Lanciego 7b, który uczestniczy w kosztach ogólnych całego 
budynku -  dlatego też wyliczenie dokonane przez Pozwanych w piśmie 
procesowym -nie może znaleźć uzasadnienia w obliczu istniejących u Powódki 
regulacji wewnatrz-spółdzielczych, obowiązujących wszystkich członków 
spółdzielni (w tym Pozwanych). Uchwała RN 20/11 z 20 lipca 2011 r nie została 
przez Pozwanych zakwestionowana na drodze sadowej w trybie art. 42 ustawy 
prawo spółdzielcze.

2.2.5 (5)

5. Na str. 22 opinii biegła podała bilans otwarcia funduszu remontowego w wysokości 
16.135,700 zł- czy biegła uzyskała od spółdzielni wyciąg bankowy, który potwierdziłby, 
że faktycznie taka kwota znajdowała się na rachunku bankowym spółdzielni?

s  Pragnę poinformować, że biegła zobowiązana została przez Sąd do odpowiedzi 
na zadane pytanie objęte tezą dowodową, a nie do badania gospodarności 
spółdzielni poprzez ustalenie sald na jej rachunkach bankowych w tym na 
rachunku bankowym funduszu remontowego. Prawo do informacji na temat stanu 
środków na rachunkach bankowych spółdzielni należy do każdego jej członka ( w 
tym dla Pozwanego). Nadmienić należy, że po każdym roku obrachunkowym 
spółdzielnia ma obowiązek zwołać roczne zebranie jej członków na którym 
informuje wszystkich obecnych o aspektach ekonomicznych działalności 
spółdzielni poprzez sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności 
zarządu, które następnie są zatwierdzane w formie stosownych uchwał. W 
każdym sprawozdaniu finansowym znajduje się informacja o stanie środków 
spółdzielni na koniec każdego roku kalendarzowego w tym środków na fundusz 
remontowy. Nad uchwałami odbywają się głosowania. Każdy członek ma prawo 
uczestniczenia w takim zebraniu a spółdzielnia ma obowiązek każdego członka o 
takim zebraniu poinformować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
Członek nie biorący udział w zebraniu ma również prawo otrzymać odpis 
podjętych uchwał na rocznych zebraniach, dlatego też pytanie Pozwanych do 
biegłej odnoszące się do weryfikacji salda funduszu remontowego uznać należy 
za bezprzedmiotowe, gdyż Pozwani mają prawo uzyskania informacji 
bezpośredniej w spółdzielni na walnym zebraniu zatwierdzającym sprawozdanie 
finansowe za każdy rok obrotowy jak również otrzymania odpisu interesującej ich 
uchwały bezpośrednio od spółdzielni mieszkaniowej. 

s  Weryfikowanie sald na rachunkach bankowych spółdzielni należy do zakresu 
lustracji spółdzielni a nie do zakresu odpowiedzi na tezę dowodowa w niniejszej 
sprawie .

6



2 .2.6 (6 )

6. Biegła stwierdziła na str. 23 opinii, że pozwani zostali obciążeni za niską kwota z tytułu 
podatku od nieruchomości. Nie jest to prawdą, ponieważ w 2014 r. w Warszawie 
obowiązywała stawka 0,74 zł/mkw pow. użytkowej, co oznacza 0,0617 zł miesięcznie.

s  Prawdą jest to co piszą Pozwani, że stawka w podatku od nieruchomości dla 
budynków mieszkalnych w 2014 była inna niż podana przez biegłą w opinii, tylko 
tyle, że w opinii na str. 23 biegła opisuje stawki za 2013r. a nie stawki za 2014r.

^ Spółdzielnia przyjęła do rozliczeń z tytułu podatków od nieruchomości zasadę, że 
do listopada każdego roku stosuje stawki za ubiegły rok a następnie zmienia 
uchwałami RN opłaty w tym zakresie dostosowując je do bieżących wysokości z 
korektą od początku roku -  to po pierwsze, a po drugie podatek od 
nieruchomości to nie tylko podatek od budynków ale i również od gruntów, czego 
Pozwani zdają się nie zauważać,

s  Biegła w związku z tym do swoich obliczeń przyjęła stawki podatków według 
zasad obowiązujących u Powodowej Spółdzielni tj. stawki za 2012r obowiązującej 
do listopada 2013r, a następnie wyrównanej stawką podatku od nieruchomości za 
2013r zgodnie z podjętą uchwałą RN nr 30/2013. 

s  Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013r stosowane były u 
Pozwanej Spółdzielni od grudnia 2013r do listopada 2014r i znowu skorygowane 
od stycznia 2014 do wysokości obowiązującej dla 2014r. Biegła badała okres 
objęty przedmiotem sporu dla którego obowiązywały w spółdzielni stawki podatku 
od nieruchomości w wysokości ustalonej na 2013r, a nie tak jak twierdzą 
Pozwani, że stawki te winny być w wysokości dla określonej na 2014r.

2.2,7 .(Z)

7. Biegła nie skomentowała natomiast stawki użytkowania gruntu (..)

s  Nieruchomość na której jest posadowiony budynek Pozwanych- nie jest w 
wieczystym użytkowaniu (jest w dzierżawie). Stawka podatku gruntowego jak to 
biegła pokazała na str. 23 opinii wchodzi w skład podatku od nieruchomości i 
wynosił 0,45 zł /mkw (dla 2013r). Dzierżawa gruntu pod budynkiem Pozwanych 
jest kosztem bezpośrednim zaliczanym do kosztów eksploatacji całej 
nieruchomości na której posadowione są budynki w zabudowie szeregowej (w 
tym Pozwanych) i nie są wykazywane w oddzielnej pozycji jako opłaty niezależne 
od spółdzielni w czynszu miesięcznym .tak jak to wyliczają i przedstawiają 
Pozwani. Koszty dzierżawy nieruchomości na której znajdują się budynki w 
zabudowie szeregowej jest elementem kosztu eksploatacji wymienionym w planie 
gospodarczym na 2013 i 2014r.

s  Jak zostało to już wcześniej napisane, biegła nie ustalała zasadności zaliczania 
w koszty spółdzielni poszczególnych wydatków, biegła ustalała prawidłowość 
naliczania opłat eksploatacyjnych dla Pozwanych na podstawie obowiązujących w 
spółdzielni uchwał i regulaminów.

2 .2.8 (8 )
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8. Na str. 26 biegła podaje powierzchnie lokali mieszkalnych nieruchomości 9 jako 3.082 
mkw. Czy biegła może wskazać podstawę prawną do wliczania powierzchni garaży do 
powierzchni lokali mieszkalnych?

s  Tak owszem- podstawą jest regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali - §7 pkt.4 (uchwała RN 29/9 z 
04.08.2009r.) w związku z art.2 ust. 1 pkt.7 ustawy o ochronie praw lokatorów 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego o treści następującej: 
„przez powierzchnię użytkową lokalu -  należy rozumieć powierzchnię wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, 
spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń 
służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich 
przeznaczenie i sposób używania. Według tej definicji za powierzchnię użytkową 
lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i 
schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komorek 
przeznaczonych do przechowywania opału. 

s  Garaż Pozwanych znajduje się w bryle budynku mieszkalnego , nie jest 
wyłączony art. 2 ust.1 pkt.7 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym 
zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, na którą definicję powołuje się 
regulamin Powodowej spółdzielni, dlatego też należy jego powierzchnię wliczać 
do podstawy naliczania opłat obowiązujących w spółdzielni mieszkaniowej, co 
zostało dokładnie opisane w opinii na jej 12 stronie.

2.2.9 (9)

9. Na str. 29 biegła porównuje powierzchnie użytkową z decyzji z powierzchnią użytkowa
określoną przez spółdzielnię..... Biegła pominęła natomiast informację o powierzchni
mieszkalnej która wynosi 2.066 mkw. Jest to bardzo istotne gdyż lokale w budynkach 
wielorodzinnych są rozliczane przez spółdzielnie proporcjonalnie do powierzchni 
mieszkalnej, nie zaś do powierzchni całkowitej- jak w przypadku pozwanych.

S Odpowiedź taka sama jak dla pyt.8. Definicja powierzchni użytkowej przyjęta w 
spółdzielni zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie kodeksu cywilnego- biegła nie może tworzyć samodzielnie aktów 
wewnętrznych spółdzielni .dla potrzeb sporządzania opinii.

2.2.10(10)

10. Również na stronie 29 biegła wymienia wśród składników kosztów konserwację 16 
domofonów. Nie jest to prawda. Każdy instalował domofon na własny koszt. Tym 
bardziej dziwi ujemny wynik finansowy na str.31.

s  Po pierwsze należy zauważyć, że konserwacja to nie to samo co instalacja. 
Usługi konserwacyjne mogą polegać na przeglądach naprawach, aktualizacjach 
systemu- całkowity koszt w 2013r to 25 zł (str.29 opinii), 

s  Po drugie nie jest prawda, że każdy właściciel budynku instalował na własny 
koszt domofon, gdyż w protokole przekazania budynku Pozwanych m.in. znajduje 
się aparat domofonu przekazany przez Spółdzielnię skan dokumentu poniżej

8
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2.2.11 (11)

11. Na str. 30 biegła podaje koszty eksploatacji i konserwacji i ogólne zarządu 
odpowiednio w wysokości 17.946 zł oraz 14.180 zł. Pozwani nie widzą o jakiego typu 
działania chodzi. Czy biegła weryfikowała strukturę tych kosztów?
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S Podział na koszty eksploatacji i konserwacji oraz ogólne zarządu wynika z 
regulaminu rozliczania kosztów GZM (dokładny opis podziałów kosztów znajduje 
się na str. 16 opinii) Koszty co do zasady dzielą się na koszty bezpośrednie czyli 
koszty eksploatacji podstawowej: w tym koszty eksploatacji i konserwacji oraz 
koszty pośrednie których nie można przypisać do danej nieruchomości w sposób 
bezpośredni.

s  Sposób rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich opisany jest na str. 16 
opinii.

s  Co obejmują koszty eksploatacji podstawowej opisane zostało na str. 12-13 opinii,
S Biegła nie weryfikowała dokumentów źródłowych gdyż to nie było jej zadaniem, jej 

zadaniem było ustalenie prawidłowości naliczania opłat na podstawie oryginałów 
uchwał a nie dokumentów księgowych będących podstawa tworzenia tych 
uchwał.

2 . 2 . 1 2 ( 1 2 )

12. Również na str. 30 podana została informacja o wysokości ogólnych kosztów biura 
zarządu. Załączone zestawienie tych wydatków jest nieczytelne.

s  Podstawą do ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo- 
finansowy sporządzony na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w roku 
poprzednim z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów na rok bieżący 
(str.11 opinii),

S Koszty ogólne zarządu są kosztami pośrednimi doliczanymi do każdej 
nieruchomości w ramach GZM proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości- 
regulamin rozliczania kosztów GZM (str. 16 opinii)

S Do tych kosztów zaliczają się wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, 
świadczenia na rzecz pracowników, odpis na PFRON, ODPIS na ZFŚS, 
amortyzacja koszty dostawy wody na cele ogólne osiedla, koszty dostawy energii 
na cele ogólne osiedla, koszty utrzymania grup konserwatorskich w tym 
wynagrodzenia, szkolenia pracowników, utrzymanie lokalu administracji, 
utrzymanie samochodu dostawczego, koszty podróży służbowych- §9 pkt.4 
regulaminu rozliczania kosztów GZM (str. 13 opinii), 

s  Biegła pracowała na planach gospodarczych, nie na dokumentach źródłowych 
spółdzielni. Plany gospodarcze spółdzielni charakteryzują się tym. że są 
zestawieniami zbiorczymi wszystkich wydatków spółdzielni, pogrupowanymi 
według ich kategorii, .a nie według jednostkowych wydatków, 

s  Biegła w swojej opinii na str. od 32-35 dokładnie opisuje w jaki sposób koszty 
ogólne zarządu jako koszty pośrednie są wyliczone dla nieruchomości 
Pozwanych i co wchodzi w ich skład -  przedstawiona tabela na str.33 opinii., 

s  Biegła nie sprawdzała zasadności zaliczania w koszty spółdzielni poczynionych 
przez nią wydatków na koszty zarządu- biegła sprawdzała zgodność naliczenia 
opłat eksploatacyjnych dla budynku mieszkalnego Pozwanych, w zgodzie z 
obowiązującymi w spółdzielni przepisami wewnętrznymi ti. regulaminami i 
uchwałami.

2.2.13 (13)

13. Także na str. 30 biegła podaje kwoty za dzierżawę terenu-18.600 zł oraz rezerwę na 
dzierżawę terenu-164.338 zł. Skąd te kwoty się w ogóle wzięły? Wynik finansowy na 
dzierżawę terenu jest dodatni i wynosi 18.370 zł. Na jakiej zasadzie biegła rozdzieliła te
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kwoty pomiędzy poszczególne segmenty? Skrajne segmenty mają większą powierzchnię 
gruntu.

s  Kwota 18.600 zł za dzierżawę terenu wynika z planu gospodarczego na 2013r . 
Biegła nie rozdzielała kosztów na poszczególne segmenty. Biegła ustalała jedynie 
prawidłowość wyliczenia opłat na podstawie oryginałów uchwał RN Spółdzielni 
dla całej nieruchomości nr 9, a następnie w odniesieniu dla budynku Pozwanych 

s  Dodatni wynik finansowy na poszczególnych jednostkach powoduje zmniejszenie 
obciążeń kosztowych w planie gospodarczym na rok następny i tak też było w tym 
przypadku- nadwyżki pomniejszają koszty , zaś niedobory je powiększają i tym 
samym koszty jednostkowe na kolejny rok ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu o 
wartość nadwyżek i niedoborów z roku ubiegłego, co przekłada się na wyższy lub 
niższy koszt jednostkowy opłat należnych spółdzielni (w tym przypadku 
użytkowania gruntu) w roku następnym o nadwyżkę lub niedobór z tego tytułu za 
ubiegły rok,

s  Z informacji uzyskanych ze spółdzielni -  rezerwa na dzierżawę terenu wynika z 
tego, że m.st. Warszawa podwyższyło czynsz dzierżawny o bardzo dużą kwotę z 
czym spółdzielnia się nie zgodziła i wystąpiła do sądu. Do chwili obecnej płaci 
czynsz według pierwotnych naliczeń ale zdając sobie sprawę z możliwości 
przegrania sprawy rezerwuje środki na ewentualną konieczność dopłaty czynszu 
co jest zgodne z zasadami ustawy o rachunkowości.

2.2.14(14)

14 Na str. 34 biegła podaje planowane koszty ogólne zarządu przypadające na GZM 
jako 5.088.323,21 zł . Pozwani na podstawie materiałów źródłowych do podobnego 
postępowania dotyczącego lokatora budynku Lanciego 7, iż rzeczywiste koszty wyniosły
3.500.217,19 zł, jak biegła wytłumaczy przeszacowanie planu aż o 45%?

s  Biegła nie będzie się odnosić do materiałów których nie opiniowała.
-z Jedyne co w tym zakresie mogę dodać to to, że zawsze plan gospodarczy 

zakłada pewną wysokość kosztów i przychodów a następnie poprzez jego 
faktyczne wykonanie koszty te się koryguje in minus lub in plus w zależności od 
wyniku finansowego uzyskanego na danej kategorii kosztu. 

s  Bywa tak, że w jednym roku opłaty są zawyżone poprzez przeszacowanie 
kosztów lub zaniżenie przychodów ale zostaje to zweryfikowane w następnym 
roku poprzez rzeczywiste rozliczenie tych kosztów i przychodów i obniżenie lub 
podwyższenie kosztu jednostkowego w planie gospodarczym na kolejny rok- na 
tym polega planowanie w spółdzielni i rozliczanie wykonania planu, co przekłada 
się wprost na opłaty należne od spółdzielców.

2.2.15 (15)

15. Na str. 34-35 biegła stwierdza, że koszty ogólne biura zarządu są dzielone na
poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, czyli 3.88,32 do 
228.898,87. Według biegłej jest to 1.35%. Pozwani kwestionują taki sposób podziału 
kosztówj...)

Z Pozwani mieli drogę otwartą do wytoczenia powództwa o uchylenie lub 
stwierdzenie nieważności uchwały RN w przedmiocie uchwalenia regulaminów
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wyliczania opłat GZM ze względu na cel pokrzywdzenia członka spółdzielni w 
trybie art. 42 ustawy prawo spółdzielcze, czego nie zrobili i tym samym uchwały te 
obowiązują wszystkich członków spółdzielni i ich organy, czego biegła nie może 
kwestionować opiniując niniejszą sprawę.

2 . 2 . 1 6 ( 1 6 )

16. Dlaczego nieogrzewany strych stanowi powierzchnię oczynszowaną?

z  W przedmiotowej sprawie biegła nie badała czy strych jest ogrzewany czy też nie 
- nie było to przedmiotem opinii,

z  Dodać należy, że według przedstawionego protokołu przekazania przez
Spółdzielnię budynku do używania Pozwanemu (protokół zamieszczony wyżej)- 
budynek składa się z II kondygnacji, 4 pokoi, kuchni, garderoby, przedpokoju, 
holu, 2 łazienek, WC oraz tarasu o łącznej powierzchni 194 mkw. Strych nie jest 
wymieniony jako wyodrębniona powierzchnia budynku.

2.2.17(17)

17. Na str. 41 42 biegła podaje należność za użytkowanie gruntu w wysokości 193,08 zł 
miesięcznie, jak wykazano wcześniej stawka ta powinna wynosić 0.75 zł/mkw. co 
miesięcznie daje kwotę 138 zł -  działka 184mkw.

z  Spółdzielnia przyjęła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013r po 
podjęciu uchwały RN 30/2013 z dnia 21 listopada 2013 i dopiero wówczas 
zmieniła stawki podatku od nieruchomości z obowiązujących w 2012 r. na stawki 
z 2013r., przyjmując za podstawę uchwałę Rady Miasta St. Warszawy dotyczące 
stawek na 2013.,

s  W stawkach tych jest podatek od nieruchomości oraz podatek gruntowy -  są to 
stawki na 2013r a nie jak twierdza Pozwani na 2014r. Stawki w podatku od 
nieruchomości obowiązujące na 2013r były podstawa w naliczeniu przez 
spółdzielnie opłat niezależnych od spółdzielni dla wszystkich iei członków w tym 
dla Pozwanych.

Z Dopiero prawdopodobnie w listopadzie 2014r została przyjęta nowa uchwała o 
wyrównaniu stawek w podatku od nieruchomości za 2014r, które będą 
obowiązywały do listopada 2015r.

s  U Powodowej spółdzielni takie przyjęto zasady okresów rozliczeń podatków od 
nieruchomości.

S W związku z powyższym wyliczenia biegłej na stronie 41 i 42 są prawidłowe, gdyż 
odnoszą się do okresu w który Spółdzielnia naliczała stawki w podatku od 
nieruchomości obowiązujące w 2013 r .

2.2.18 (18)

18. Również na str. 41,42,47 biegła wylicza należność za eksploatację podstawową 
mnożąc stawkę 1.39 (później 2,09) przez powierzchnię całkowitą budynku. Zdaniem 
pozwanych jest to nieprawidłowe. Nie powinna być wliczana bowiem powierzchnia 
nieogrzewanego strychu oraz garażu.
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s  Z protokołu zdawczo odbiorczego domu pozwanego nie wynika aby pozwany 
posiadał strych, pozwany posiada garaż w bryle budynku, który zgodnie z art.2 
ust.1 pkt.7 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz regulaminem wspólnoty należy 
do powierzchni użytkowej budynku.

2.2.19 (19)

19. Podobnie w przypadku funduszu remontowego ilość metrów kwadratowych powinna 
być pomniejszona o powierzchnię strychu.

s  Odpowiedź jak powyżej.
2.2.20 (20)

20. Na str.42- 47 w sprawie zaliczek na CO biegła powiela ten sam błąd powierzchnia 
strychu nie jest bowiem ogrzewana.

Nie posiadam wiedzy aby pozwany posiadał strych.

2.2.21 (21)

21. Również na str.42 biegła stosuje niewłaściwy wskaźnik podatku od nieruchomości. 
Uchwalony podatek wynosi bowiem 0,75 zł rocznie, co na miesiąc daje 0,0617 zł a nie
0,09 zł (...)

s  Podatek od nieruchomości składa się z podatku lokalowego oraz gruntowego- to 
po pierwsze- Pozwani wskazują jedynie na podatek lokalowy, 

s  Po drugie w badanym okresie Spółdzielnia naliczała Pozwanym opłaty związane 
z podatkiem od nieruchomości obowiązujące dla 2013r a nie dla 2014r tak jak 
wskazują Pozwani.

2 .2.22 (22 )

22. Powódka dochodzi roszczeń za okres styczeń-październik 2014. Tymczasem w 
zestawieniu na str. 54 i 55 znajdują się pozycje zaległości oraz odsetek dotyczące 
również roku 2013

s  Bilans otwarcia zaległości Pozwanego na rzecz spółdzielni wynosił 1.426,04 zł . 
Należność ta dotyczy listopada i grudnia 2013r ale rozliczana jest przy wpłatach 
Pozwanego z tego tytułu w 2014r,

s  W tabeli na str. 54 i 55 przedstawiony jest sposób zaliczania wpłat Pozwanego w 
badanym okresie i tym samym sposob ustalania salda jego zobowiązania wobec 
spółdzielni na dzień złożenia przez nią pozwu w ramach ustalenia prawidłowości 
wysokości roszczenia Powódki.

2.2.23 (23)
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23. Na str. 55 znajduje się niezrozumiała pozycja „ciepła woda użytkowa za 2013r 
rozliczenie. Woda była przecież rozliczana kwartalnie

s  Woda w spółdzielni rozliczana była kwartalnie, z tym, że rozliczenie przez 
dostawcę podgrzania wody następowało jeden raz w roku po jego zakończeniu.

2.2.24 (24)

24. W zestawieniu na str. 55 brakuje dokonanych przez pozwanego wpłat po 371,70 za 
wrzesień i październik 2014r.

s  Wpłaty o których mówią Pozwani -  nastąpiły one po dniu złożenia pozwu, obie 
wpłaty datowane są na 3 grudnia 2014r czyli po okresie objętym teza dowodowa, 

s  Wysokości tych wpłat wraz z ich datami uiszczenia na rzecz spółdzielni figurują 
pod zestawieniem wpłat Pozwanego na str. 55 opinii.- nie są one ujęte w 
końcowym saldzie zobowiązań Pozwanego na rzecz spółdzielni (wpływ po dacie 
złożenia pozwu- brak ograniczenia powództwa w aktach sprawy)

Biorąc pod uwagę powyższe, biegła podtrzymuje wszystkie swoje wnioski zawarte 
w opinii głównej opisane we „Wnioskach końcowych” na stronie 56-61. Zarzuty 
Pozwanego opisane w piśmie procesowym z dnia 18 listopada 2016 roku są 
zdaniem biegłej nieuzasadnione z argumentacją jak powyżej.

Według biegłej Pozwani zdają się nie rozumieć zasad funkcjonowania spółdzielni 
mieszkaniowych.

1. Opinię uzupełniającą sporządzono w trzech egzemplarzach,
2. Opinia uzupełniająca zawiera 17 kolejno ponumerowanych stron.

3. Załączniki:

• Bilans obrotów i sald na dzień 31-12-2014r.( 3 kartki),
• Bilans obrotów i sald na dzień 31-12-2013r.(5 kartek.),
• Plan gospodarczo-finansowy na 2014r. ( 17 kartek. A3).,
• Analiza wykonania planu dla nieruchomości nr 9 (1 kartka),
• Uchwała nr 9/2014 Rady Nadzorczej z 25 sierpnia 2014r (1 kartka).,
• Statut spółdzielni tekst jednolity (11 kartek),
• Przydział budynku dla Pozwanych wraz z mapą sytuacyjną (5 kartek).
• Uchwała nr 7a/2001 w sprawie korekty powierzchni użytkowej na osiedlu 

Migdałowa I (1 kartka),
• Uchwała nr 20/2011 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie planu gospodarczego na 2011 r. (2 kartki),
• Plan gospodarczy na 2013r. (8 kartek A3),
• Uchwała nr 30/2013 RN z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie planu gospodarczo- 

finansowego na 2013r.(6 kartek),
• Uchwała nr 121/2005 RN z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zmiany wysokości 

odpisu na fundusz remontowy od 01.12.2005r (1 kartka).,
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• Uchwała nr 69/98 Zarządu z dnia 11.03.1998r. w sprawie podwyższenia opłat 
czynszowych w lokalach mieszkalnych z tytułu zmiany stawki za wodę i 
kanalizację (1 kartka),

• Uchwała nr 137 Zarządu z dnia 16 września 2008r. w sprawie przyjęcia i 
zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych zasad polityki 
rachunkowości (22 kartki),

• Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania 
opłat z tego tytułu (8 kartek),

• Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania 
opłat za używanie lokali (7 kartek),

• Uchwały RN w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów energii
cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody (uchwała
53/06,24/08,9/2008,22/2007,3/07,228/2015, 13/2015) (8 kartek),

• Uchwała RN z dnia 20.07.2011r. w sprawie planu gospodarczo-finansowego na 
rok 2011 koszty utrzymania miejsca parkingowego) (2 karki),

• Informacje o wysokości opłat Pozwanego (8 kartek),
• Zawiadomienia o wysokości opłat Pozwanego (3 karki.),
• Rozliczenie indywidualne CO dla Pozwanego za 2014r.(1 kartka),
• Faktura DALKIA za CO -  rozliczenie dla nieruchomości nr 9 (1 kartka),
• Faktura za wodę MPWiK -rozliczeniowa (1 kartka),
• Faktura MPWiK -  półroczna (4 kartki),
• Pismo Pozwanego do Spółdzielni o akceptacji powierzchni użytkowej (1 kartka),
• Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r (26 

kartek).,
• Sprawozdanie finansowe spółdzielni za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r. (22 

kartki),
• Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 

grudnia 2013r (16 kartek).,
• Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 

grudnia 2014r (9 kartek)
• Sprawozdanie Zarządu spółdzielni z działalności spółdzielni w 2015r (25 kartek)

RAZEM 30 SZT ZAŁĄCZNIKÓW.
Razem załączników: 209 kartek A4 oraz 25 kartek A3

Warszawa dnia 22 lutego 2017r.

Gabriela Rudnicka-Wąs
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I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ORGANIZACYJNE

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z działalności 
Spółdzielni obejmuje okres rozrachunkowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
Podstawowym aktem regulującym działalność Spółdzielni w okresie sprawozdawczym 
był Statut SM „Przy Metrze" ze zmianami uchwalonymi przez Zebranie Przedstawicieli 
SM „Przy Metrze” uchwałą nr 9/2009 z 20 czerwca 2009 r., zarejestrowanymi przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 23 lipca 2009 r.
Zebranie Przedstawicieli dnia 21 marca 2015 r. podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie 
zmiany Statutu SM „Przy Metrze”. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmieniony 
Statut postanowieniem z dnia 18.05.2015 r.

2. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia w SM „Przy Metrze” wynosił:
- na dzień 1.01.2015 r. -  42 osoby tj. 42 etaty
w tym: 39 osób (39 etatów) zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych z czego 2 
osoby na urlopach wychowawczych 3 osoby (3 etaty) zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych

- na dzień 31.12.2015 - 40 osób tj. 39,5 etatu
w tym: 36 osób (35,5 etatu) zatrudnionych na stanowiskach

nierobotniczych
z czego 1 osoba na urlopie wychowawczym

4 osoby (4 etaty) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

- średnie zatrudnienie w 2015 roku wynosiło: 40,11

Ruch kadro wy w ciągu 2015 roku

Ruch kadrowy w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:
zatrudniono
powrót z urlopu wychowawczego 
powrót do pracy wyrokiem sądu

9 nowych pracowników 
2 osób 
1 osoba

- rozwiązano umowę o pracę z -1 3  osobami

Płace
Przeciętne wynagrodzenie w SM „Przy Metrze" za okres l-XII 2015 r. wynosiło 4.883,52 
zł brutto, natomiast przeciętne wynagrodzenie bez uwzględnienia wynagrodzenia
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Członków Zarządu wynosiło 4.162,11 zł brutto. W wyliczeniu przeciętnego 
wynagrodzenia uwzględniono następujące składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie 
zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe, dodatki funkcyjne oraz premię regulaminową.

3. SPRAWY PRAWNE

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przed sądami 
powszechnymi I i II instancji oraz przed sądami karnymi toczyły się postępowania 
sądowe w 330 sprawach. Wśród nich;

• 59 o opłaty za użytkowanie wieczyste G'ako interwenient uboczny)
• 13 o koszty postępowania administracyjnego
• 2 sprawy o roszczenie o zapłatę z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu 

oraz opóźnienie inwestycji
• 2 sprawy karne
• 13 ze stosunku pracy
• 6 z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za grunt oraz opóźnienia 

w inwestycji
• 44 o zapłatę
• 18 o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał
• 138 o zapłatę za eksploatacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, domów 

jednorodzinnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych
• 13 o zawezwanie do próby ugodowej
• 5 spraw o eksmisję
• 1 o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
• 1 sprawa o ustanowienie drogi koniecznej
• 1 o nieuwzględnienie wierzytelności na liście
• 1 o ustanowienie zarządcy przymusowego 
o 1 o stwierdzenie nabycia spadku
» 2 o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
• 1 sprawa o podział Spółdzielni
• 2 sprawy o odszkodowanie
• 2 o uchylenie/stwierdzenie nieważności decyzji
• 1 o dokonanie wpisu w księdze wieczystej
• 1 o ustalenie istnienia stosunku dzierżawy
» 1 o ustalenie treści stosunku prawnego
« 1 o ustalenie prawidłowej wysokości czynszu
• 1 o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

W postępowaniu przed sądem, w trakcie roku sprawozdawczego zakończeniu uległo 
106 spraw, 4 sprawy uległy zawieszeniu, tym samym na dzień 31/12/2015 r. w toku 
pozostawało 220 spraw.

Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym w trakcie roku 
sprawozdawczego uległo zakończeniu 37 spraw, 2 sprawy zostały zawieszone tym 
samym na dzień 31/12/2015 r. w toku pozostawało 50 spraw. W sumie prowadzono 89 
spraw.

Oprócz prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych radcowie prawni oraz adwokaci 
wspomagani przez pracowników Spółdzielni z komórek ds. organizacyjnych oraz 
windykacji należności zajmowali się opiniowaniem projektów umów, uchwał



regulaminów i innych dokumentów oraz udzielaniem, za pośrednictwem Zarządu porad 
członkom spółdzielni w sprawach spółdzielczych.

4. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” na dzień 31 grudnia 2015 r., była 
użytkownikiem/współużytkownikiem wieczystym oraz dzierżawcą nieruchomości 
gruntowych
o łącznej powierzchni 302 380 ni2, w tym:
• 38 062 m2 jako użytkownik wieczysty,

• 264 318 m2 jako współużytkownik wieczysty:
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/8 z obrębu 1-11-06 
(budynek przy ulicy Lanciego 10H),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/10 118/11 z obrębu 1-11- 
06 (budynek przy ulicy Lanciego 10G) -  24.02.2015 r. stało się prawomocne 
postanowienie Sądu ws. ustanowienia zarządcy przymusowego • Wspólnoty 
Mieszkaniowej Lanciego 10G. Zarząd nad nieruchomością został przez Spółdzielnię 
przekazany wyznaczonemu zarządcy.
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/14 z obrębu 1-11-06 
(budynki przy ulicy Lanciego 10 A-F),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/20 z obrębu 1-11-06 
(budynki przy ulicy Lanciego 2, 4, 6, 8, Lasek Brzozowy 1-13, 15-19, Mandarynki 2, 4, 
6, 8, 10, 12),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/5 z obrębu 1-11-05
(budynki przy ulicy Belgradzkiej 18, 20, 22),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/6, 7/10, 7/11 z obrębu 1- 
11-05 (budynek przy ulicy Belgradzkiej 14),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/22 z obrębu 1-11-09
(budynki przy ulicy Lokajskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/32 z obrębu 1-11-09
(budynek przy ulicy Raabego 13),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/33 z obrębu 1-11-09
(budynki przy ulicy Raabego 1, 3-12),
• nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 26 z obrębu 1-11-09
(budynek przy ulicy al. KEN 36/36A),

• 21 380 m2 jako dzierżawca.

Nieruchomości pozostające w uźytkowaniu/współużytkowaniu wieczystym oraz 
w dzierżawie Spółdzielni położone są w trzech obrębach geodezyjnych:

1. Obręb 1-11-06 pomiędzy ulicami Płaskowickiej, Rosoła, Belgradzką i Lanciego -  
nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (pkt 1.1.,1.6.) lub we współużytkowaniu 
wieczystym (pkt 1.2., 1.3., 1.4, 1.5.) Spółdzielni:

1.1. objęta KW Nr WA2M/00110930/3, składająca się z działek ewidencyjnych 
o numerach:
• 14 o powierzchni 2 293 m2 -  przy ulicy Migdałowej pomiędzy restauracją 
„Szogun" i stacją paliw, W związku z realizacją uchwały ZP ws. zgody na zbycie prawa
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użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonany został nowy podział działki 
ewidencyjnej nr 14. W chwiii obecnej są to działki nr 14/1 (wjazd do stacji paliw), działka 
14/4 (dzierżawiona pod usługi motoryzacyjne). Działka ewidencyjna 14/3 o powierzchni 
0,1614 ha została zbyta dnia 21.02.2015 r. dotychczasowemu dzierżawcy zgodnie 
z decyzją ZP -  szczegółową informację Zarząd przekazał na Walnym Zgromadzeniu 
dnia 10.10.2015 r. w oddzielnym punkcie porządku obrad.
* 17 o powierzchni 6 215 m2 - ulica Migdałowa,
♦ 18/5-18/7, 18/9, 18/12-18/13, 18/15-18/19, 18/21 o łącznej powierzchni 18 563 
m2 -  położone pomiędzy ulicami Migdałową, Rosoła, Belgradzką i Lanciego,
1.2. objęta KW Nr WA2M/0G433763/1 działka ewidencyjna numer 18/8 
o powierzchni 1 286 m2 -  budynek mieszkalny Lanciego 10H,
1.3. objęta KW Nr WA2M/00438077/0 działka ewidencyjna numer 18/10 i 18/11 
o powierzchni 2 100 m2" budynek mieszkalny Lanciego 10G,
1.4. objęta KW Nr WA2M/004347G1/6 działka ewidencyjna numer 18/14
o powierzchni 10 608 m2 -  budynki mieszkalne Lanciego 10A - 10f ,
1.5. objęta KW Nr WA5M/00438694/2 działka ewidencyjna numer 18/20
o powierzchni 113 183 m2 - budynki mieszkalne Lasek Brzozowy1-13, 15-19, 
Mandarynki 2,4,6,8,10,12, Lanciego 2,4,6,8,
1.6 objęta KW Nr WA2M/00435463/2 działka ewidencyjna numer 18/22
o powierzchni 5 417 m2 -  pawilon handlowy przy ulicy Belgradzkiej 6.

2 Obręb 1-11-09 pomiędzy ulicami Belgradzką, Rosoła, Przy Bażantarni i Aleją 
Komisji Edukacji Narodowej -  nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (2.1., 2.3) lub 
we współużytkowaniu wieczystym (pkt2.2., 2.4., 2.5., 2.6.) Spółdzielni:

2.1. objęta KW Nr WA2M/00279863/4 składająca się z działek ewidencyjnych
o numerach:
* 7/17 -  7/21 o łącznej powierzchni 609 m2 -  położona pomiędzy ulicami 
Belgradzką, Rosoła, Przy Bażantarni,
• 7/24 -  7/26, 7/30 o łącznej powierzchni 1 275 m2 -  położona pomiędzy ulicami 
Przy Bażantarni, Aleją Komisji Edukacji Narodowej, Belgradzką,
2.2. objęta KW Nr WA5M/00448052/3 działka ewidencyjna numer 7/22
o powierzchni 59 785 m2 -  budynki mieszkalne Lokajskiego
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
2.3 objęta KW Nr WA2M/00438074/9 działka ewidencyjna numer 7/27
o powierzchni 1 997 m2 — pawilon przy ulicy Raabego 2,
2.4 objęta KW Nr WA2M/00443553/9 działka ewidencyjna numer 7/32
o powierzchni 6 134 m2 -  budynek mieszkalny Raabego 13,
2.5. objęta KW Nr WA5M/00439469/3 działka ewidencyjna numer 7/33
o powierzchni 42 218 mz -  budynki mieszkalne Raabego 1, 3-12,
2.6. objęta KW Nr WA2M/00334117/4 działka ewidencyjna numer 26 o powierzchni 
10 848 m* -  budynek mieszkalny Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/36A.

3 Obręb 1-11-05 pomiędzy ulicami Lanciego, Belgradzką, aleją Komisji Edukacji 
Narodowej, Migdałową -  nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (3.2.,3.4.) lub we 
współużytkowaniu wieczystym (3.1., 3.3.) oraz w dzierżawie (3.5.) Spółdzielni:

3 1. objęta KW Nr WA2IW/00457160/8 działka ewidencyjna numer 7/5 
o powierzchni 11 709 m2 -  budynki mieszkalne Belgradzka 18, 20, 22,
3.2. objęta KW Nr WA2M/00279863/4 składająca się z działek ewidencyjnych 
o numerach 7/7, 7/8 o łącznej powierzchni 115 m2,



3.3. objęta KW Nr WA2M/00438076/3 składająca się z działek ewidencyjnych 
o numerach 7/6, 7/10, 7/11 o łącznej powierzchni 6 527 m2-  budynek przy 
ul. Belgradzkiej 14,
3.4. objęta KW Nr WA2M/00438075/6 działka ewidencyjna o numerze 7/9 
o powierzchni 1 498 m2 -  parking społeczny przy ulicy Lanciego,
3.5. objęta KW Nr WA2M/00222009/6 działka ewidencyjna 4/1 o powierzchni 21
380 m2 -  toudynki irneś^alne CaTTSIego 7, 7A, 7B, 11 i domy jednorodzinne 
w zabudowie szeregowej Lanciego 9. Dnia 28.01.2016 r. zapadło prawomocne 
orzeczenie o wydzieleniu się Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa" (budynki przy 
ul. Lanciego 7, 7A, 7B -  szczegółowa informacja zawarta będzie
w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2016).

W 2015 r. Spółdzielnia kontynuowała działania w kierunku uregulowania tytułu 
prawnego do gruntu przy ul. Lanciego 7, 7A, 7B, 9, 11 (nieruchomość oznaczona nr ew. 
4/1 z obrębu 1-11-05). Sprawa ta była przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
w roku 2015, na którym Zarząd przedstawił szczegółową informacje.

5. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI

1) Zebranie Przedstawicieli -  Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze”

Zarząd SM „Przy Metrze" uchwałą nr 6/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. zwołał Zebranie 
Przedstawicieli, poświęcone zmianie Statutu Spółdzielni, które odbyło się 
w dniu 21 marca 2015 r. W Zebraniu uczestniczyło 43 przedstawicieli.

W dniu 21 marca 2015 r. ZP podjęło nw. uchwały:

NR. W SPRAWIE

zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 'Pizy Metrze" 
rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 11/14 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2014 r. 
o wykreśleniu ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 12/14 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2014 r. 
o wykreśleniu ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze".

Zarząd uchwałą nr 48/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zwołał Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" na dzień 20 czerwca 2015 r. Członkowie 
Spółdzielni na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia podjęli decyzję o kontynuacji obrad 
dnia 10 października 2015 r.

1/15 
2 /1 5 ! 
3/15 j

4/15



Walne Zgromadzenie podjęło nw. uchwały:

NR. DATA W SPRAWIE

1 2 3
1/15 20.06.15 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
2/15 20.06.15 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2014r.

i 3/15 i 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  M. Czarnecka
j 4/15 20.06.15 i Udzielenie absolutorium dla członka RN -  H. Klitenik
i 5/15 i 20.06.15 I Udzielenie absolutorium dla członka RN -  L. Kołnierzak

6/15 [20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  M. Patrzykont
7/15 | 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  J. Piotrowska
8/15 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  K. Szarecki
9/15 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  A. Tomaszewska-Ostrowska
10/15 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  E. Wargocka
11/15 20.06.15 Udzielenie absolutorium dla członka RN -  M. Wojtalewicz
12/15 20.06.15 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
13/15 20.06.15 W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
14/15 20.06.15 Udzielenia absolutorium dla członka Zarządu -  G. Janas
15/15 20.06.15 Udzielenia absolutorium dla członka Zarządu -  B. Kunstetter
16/15 20.06.15 Udzielenia absolutorium dla członka Zarządu -M . Pykało
17/15 20.06.15 Udzielenia absolutorium dla członka Zarządu -  M. Wojtasiewicz
18/15 20.06.15 Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
19/15 10.10.15 

10.10 15 :
Rozpatrzenie odwołania od uchwały RN ws. wykreślenia

20/15 Rozpatrzenie odwołania od uchwały RN ws. wykreślenia
21/15 10.10.15 ! Rozpatrzenie odwołania od uchwały RN ws. wykreślenia
22/15 10.10.15 Odwołanie delegata na Zgromadzenie KZRSM

2) Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Marek Wójtalewicz
- Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
- Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz

Członkowie:
- Henryk Klitenik
- Maria Czarnecka
- Marek Patrzykont
- Jadwiga Piotrowska
- Krzysztof Szarecki
- Edyta Wargocka

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi odrębny dokument. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane.
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3} Zarząd

W roku sprawozdawczym Zarząd SM „Przy Metrze" pracował w składzie:

- Marek Pykało
- Grzegorz Janas
- Michał A. Wojtasiewicz

- Prezes Zarządu
- członek Zarządu
- członek Zarządu

Zarząd odbył 52 posiedzenia, podjął 104 uchwały. Prezes Zarządu wydał 27 zarządzeń. 
Posiedzenia Zarządu były protokołowane.

4) Zebrania Grup Członkowskich

Uchwałą nr 5/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Zarząd SM "Przy Metrze" zwołał Zebrania 
Grup Członkowskich, które odbyły się łącznie dnia 14 lutego 2015 r. Członkowie 
poszczególnych ZGCz wyrazili zgodę na wspólne obradowanie. Zebranie dotyczyło 
rozpatrzenia spraw, które miały być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli dnia 
21 marca 2015 r. (uchwalenia zmiany Statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia, odwołania od uchwał Rady Nadzorczej ws. wykreślenia z rejestru 
członków Spółdzielni).

W związku z oczekiwaniem na rozpatrzenie przez Sąd Rejonowy wniosku 
o zarejestrowanie uchwały Zebrania Przedstawicieli ws. zmiany Statutu Spółdzielni, 
Zarząd podjął uchwałę nr 39/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania 
Zebrań Grup Członkowskich.

Odbyło się jedynie Zebranie Grupy Członkowskiej nr 1 dnia 19 maja 2015 r.
W związku z uzyskaniem przez Zarząd dnia 20 maja 2015 r. informacji 
o zarejestrowaniu przez Sąd zmienionego Statutu, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 
Metrze” przestały istnieć Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli, które 
zostały zastąpione przez Walne Zgromadzenie. Zarząd dnia 20 maja 2015 r. 
poinformował członków Spółdzielni o wejściu w życie postanowień nowego Statutu, a co 
za tym idzie niemożności procedowania pozostałych Zebrań Grup Członkowskich. Na 
dzień 20 czerwca 2015 r. Zarząd zwołał, w zgodzie z postanowieniami nowego Statutu, 
pierwsze Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”
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II. SPRAWY CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWE 
INFORMACJANA DZIEŃ 31.12.2015 R

1. LICZBA CZŁONKÓW:

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przyjęto w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przy Metrze” 86 osób natomiast 201 osobom wygasło członkostwo 
w Spółdzielni (w tym 67 osób wystąpiło ze Spółdzielni na skutek wypowiedzenia 
członkostwa, 28 osób skreślono z rejestru członków z powodu zgonu, w odniesieniu do 
183 osób stało się skuteczne wykreślenie z rejestru członków dokonane przez Radę 
Nadzorczą w dniu 29.09.2014 r, w dniu 12.01.2015 r., w dniu 27.04.2015 r. i w dniu 
28.09.2015 r.).

Na dzień 31.12.2015 r. SM „Przy Metrze” zrzeszała 3988 członków, w tym:

26 członków posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego,
1639 członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego,,
1961 członków, na rzecz których ustanowiono i przeniesiono odrębną własność 

lokalu mieszkalnego,
10 członków posiadających ekspektatywę odrębnej własności lokalu

mieszkalnego,
32 członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego,
60 członków, na rzecz których ustanowiono i przeniesiono odrębną własność

lokalu użytkowego,
6 członków posiadających ekspektatywę odrębnej własności lokalu
użytkowego,
12 członków posiadających prawo do miejsca postojowego (nie posiadających
lokalu mieszkalnego lub użytkowego w zasobach 

Spółdzielni),
215 małżonków członków Spółdzielni,
12 członków, którzy wypowiedzieli członkostwo w związku ze zbyciem prawa do 
lokalu,
2 członków zobowiązanych do uregulowania swojego statusu, w związku ze

zbyciem prawa do lokalu,
13 członków wykreślonych z rejestru członków Spółdzielni przez Radę 

Nadzorczą w dniach 27.04.2015r. 28.09.2015r., 14.12.2015r., którzy złożyli 
odwołania do Zebrania Przedstawicieli.

2. DANE O LOKALACH MIESZKALNYCH I MIEJSCACH POSTOJOWYCH:

Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w roku sprawozdawczym obciążono 
zwiększoną stawką opłat eksploatacyjnych za m2 pow. użytkowej lokalu 26 osób, które 
zrezygnowały z ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, w związku 
z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokaiu mieszkalnego lub prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego: 6 osób, które zrezygnowały z ubiegania się 
o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, w związku z nabyciem spółdzielczego



własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub prawa odrębnej własności lokalu 
użytkowego.

W roku sprawozdawczym Zarząd zawarł:

24 umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia 
jego własności,

7 umów ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia jego 
własności,
12 umów przeniesienia udziałów we współwłasności miejsc postojowych.
Ponadto 1 loka! mieszkalny został wyodrębniony na mocy ugody sądowej.
Na mocy postanowienia Sądu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego zostało przysądzone członkowi Spółdzielni.
Zarząd zawarł również 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego (na czas określony -  3 
lata).

Na dzień 3112.2015 r. w budynkach stanowiących zasoby SM „Przy Metrze” 
znajdowało się 3977 lokali mieszkalnych w tym:

26 lokali na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa,
1837 lokali na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa (w tym 16 
segmentów wraz z garażami w zabudowie szeregowej),
17 lokali na warunkach ekspektatywy odrębnej własności,
2050 lokali, dla których ustanowiono i przeniesiono odrębną własność,
25 lokale wynajmowane,
22 lokale zajmowane bez tytułu prawnego (wszczęte postępowania sądowe po 
wygaśnięciu prawa do lokalu lub po rozwiązaniu umowy najmu),

W roku sprawozdawczym przedłużono jedną umowę najmu na okres 1 roku.

W dniu 24.02.2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny 
Postanowieniem
z dnia 24.10.2014 r. o sygnaturze akt II Ns 718/13 ustanowił zarządcę przymusowego 
Wspólnoty Mieszkaniowej Lanciego 10G w Warszawie. Wspólnota Mieszkaniowa 
została zarejestrowana, jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej i wpisana 
do rejestru REGON ( numer identyfikacyjny 361607308)

Ponadto w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni znajdowało się:
-  231 miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach 
przy ulicy: Lanciego 7 (142 miejsca postojowe), Lanciego 7A (22 miejsca postojowe), 
Lanciego 7B (20 miejsc postojowych), Lanciego 11 (47 miejsc postojowych) (zadanie 
inwestycyjne „Migdałowa i"),

1 lokal niemieszkalny -  garaż obejmujący 424 miejsca postojowe (zadanie 
inwestycyjne „Centrum Natolin” -  bud. przy Al. KEN 36/36A),
-  1 lokal niemieszkalny -  garaż obejmujący 256 miejsc postojowych (zadanie 
inwestycyjne „Mieszkanie przy Metrze” -  bud. przy ul. Belgradzkiej 14),
~ 1 lokal niemieszkalny -  garaż B obejmujący 19 miejsc postojowych (zadanie 
inwestycyjne „Migdałowa III”-  bud. przy ul. Lanciego 10B),
-  1 lokal niemieszkalny -  garaż C obejmujący 23 miejsca postojowe (zadanie 
inwestycyjne „Migdałowa lir'- bud. przy ul. Lanciego 10C),
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-  1 lokal niemieszkalny -  garaż E obejmujący 40 miejsc postojowych (zadanie 
inwestycyjne „Migdałowa III”-  bud. przy ul. Lanciego 10E),
-  1 lokal niemieszkalny -  garaż F obejmujący 40 miejsc postojowych (zadanie 
Inwestycyjne „Migdałowa II!” -  bud. przy ul. Lanciego 10F),
-  170 lokali użytkowych zajmowanych na warunkach: spółdzielczego własnościowego 
prawa - 65 lokali; odrębnej własności (w tym odrębną własność 11 lokali użytkowych 
ustanowiono na rzecz Spółdzielni) -  89 lokali; ekspektatywy odrębnej własności (w tym 
2 lokale przekazane do dyspozycji Spółdzielni przez „Drimex-Bud" S.A. na skutek, 
złożonych w dniu 24.07.2009 r. i w dniu 15.09.2009 r. oświadczeń o zrzeczeniu się 
ograniczonych praw rzeczowych -  spółdzielczych własnościowych praw do lokali) -  16 
lokali.

W dniu 28.01.2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał podziału poprzez 
wydzielenie z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Migdałowa". W dniu 27.02.2016 r. odbyło się zebranie członków 
przechodzących do Spółdzielni „Migdałowa”, której zadaniem było uchwalenie statutu 
i dokonanie wyboru władz nowopowstałej Spółdzielni, zgodnie z art. 109 § 1 Prawa 
Spółdzielczego. Stosownie do treści art. 110 Prawa Spółdzielczego Zarząd 
nowopowstałej Spółdzielni „Migdałowa” w dniu 11 marca 2016 r. wystąpił z wnioskiem
0 wpisanie wydzielającej się Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie 
z art. 110 wskutek podziału Spółdzielni na powstającą Spółdzielnię przechodzą z chwilą 
jej zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa
1 zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy nowopowstałej Spółdzielni 

stają się wierzycielami i dłużnikami nowopowstającej Spółdzielni. Za zobowiązania 
powstałe przed podziałem Spółdzielni, Spółdzielnia dotychczasowa i nowopowstała 
odpowiadają solidarnie.

3. DANE O TZW. LOKALACH SOCJALNYCH:

Na dzień 31.12.2015 r. w zasobach SM „Przy Metrze" znajdowało się 11 tzw lokali 
socjalnych w tym:

5 lokali wynajmowanych na cele mieszkalne,
1 lokal wynajmowany na cele użytkowe,
1 lokal zajmowany bez tytułu prawnego,
3 lokale wolnych (przeznaczonych do wynajmu na cele użytkowe),
1 lokal przeznaczony na wynajem dla firmy sprzątającej.
W roku sprawozdawczym wygasła 1 umowa najmu tzw. lokalu socjalnego, która była 
zawarta na czas określony (1 rok).

4. INFORMACJA O PRZETARGACH NA LOKALE MIESZKALNE I MIEJSCA 
POSTOJOWE OGŁASZANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI W OKRESIE OD 
01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.:

W roku sprawozdawczym sfinalizowane zostały przyjęte do realizacji oferty cenowe na:
- nabycie lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Mandarynki 4. Ofertowa kwota 
w wys. 266.050,00 zł na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej 
własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego została wpłacona przez oferenta 
w dniu 09.02.2015 r. Akt notarialny zawarty został w dniu 02.03.2015 r. f}
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- na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej 
(garażu) odpowiadającego miejscom postojowym nr 3A/4A Ofertowa kwota w wys.
24.000. 00 zł. Na wniosek oferenta, za zgodą Zarządu została rozłożona na 24 
miesięczne raty, płatne począwszy od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. Ostatecznie 
oferent dokonał wpłaty całej zaoferowanej kwoty do dnia 27.02.2015 r. Akt notarialny 
został zawarty w dniu 02.03.2015 r.
- na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej 
(garażu) odpowiadającego miejscu postojowemu nr 18D\ Ofertowa kwota w wys.
15.200.00. na wniosek oferenta została rozłożona na 21 miesięcznych rat, płatnych 
począwszy od stycznia 2015 r. do września 2016 r. Umowa przedwstępna sprzedaży 
udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego (garażu), w formie aktu 
notarialnego, została zawarta w dniu 02.03.2015 r.
- na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej 
(garażu) odpowiadającego miejscu postojowemu nr 19D\ Oferta cenowa w kwocie
15.200.00 zł na wniosek oferenta została rozłożona na 21 miesięcznych rat, płatnych
począwszy od stycznia 2015 r. do września 2016 r. Umowa przedwstępna sprzedaży 
udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego (garażu), w formie aktu
notarialnego, została zawarta w dniu 02.03.2015 r.
- na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej 
(garażu) odpowiadającego miejscu postojowemu nr 27D\ Oferta cenowa w kwocie
15.300.00 zł na wniosek oferenta została rozłożona na 18 miesięcznych rat, płatnych
począwszy od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. Umowa przedwstępna sprzedaży 
udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego (garażu), w formie aktu
notarialnego, została zawarta w dniu 02.03.2015 r.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-FINANSOWA
1. GOSPODARKA ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI

a) Wyniki nieruchomości za 2015 r.

Za rok 2015 nieruchomości w Spółdzielni osiągnęły łącznie wynik ujemny (nadwyżkę 
kosztów nad przychodami) w wysokości 271.475,61 zł, który został przeniesiony do 
rozliczenia w roku następnym.

Wyniki za 2015 rok według ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Treść Przychody Koszt W ynik

Działalność GZM
lokale mieszkalne i miejsca postojowe 
z prawem własności 14 520 148,45 15 110 873,46i

-590 725,01

lokale użytkowe i miejsca postojowe 
z prawem własności 1 656 475,91 1 S81 097,85 -224 621,94

pożytki z nieruchomości 1 049 115,96 505 244,62 543 871,34

Razem nieruchomości 17 225 740,32 17 497 215,93 j -271475,61
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Wyniki za 2015 r. osiągnięte w poszczególnych nieruchomościach przedstawiają się 
następująco:

Lp Nieruchomość
Rozliczenie
Lanciego

10G
i

Ujemny wynik
_ za 2015 r. Rezerwa na , , ..
dzierżawę I (nadw^ ka ! dzlerzawę kosztów nad

j przychodami)

Dodatni wynik za 
2015 r. (nadwyżka 

przychodów na 
kosztami)

j

Razem

Nieruchomość nr i.
) ul. Lokajskiego 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18,20,22,24, 
26,28, 30

0,00

j ...... .

0,00 -1 667,01

i 1

j

0,00

i.

-1 667,01
I

2 1 Nieruchomość nr 2. 
ul. Belgradzka 18, 20, 22 0,00 0,00 -53 845,34 0,00

i
-53 845,34 ,

| ...

3
Nieruchomość nr 3. 
ul. Raabego I, 3, 4, 5. 6, 7, 
8,9, 10, li, 12

0,00 0,00 0,00 6 286,77 6 286,77f !

i 4
Nieruchomość nr 4.1
ul. Lanciego 10 H

I .........
0,00 0,00

f
0,001 7 241,72 7 241,72

| 5
Nieruchomość nr 5. 
ul. Lanciego 10 A, B, C, D, 

| E, F
0,00 0,00 0,00! 37 008,87 37 008,87

■

6

Nieruchomość nr 6. 
ul. Lasek Brzozowy 1,2, 3, 
4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19 
ul. Mandarynki 2, 4, 6, 8, 
10. 12
ul. Lanciego 2, 4, 6, 8

0,00 0,00

:

-42 208,58 0,00

.

-42 208,58

7
Nieruchomość nr 7. 
Al. KEN 36, 36A

0,00 0,00 -145917,90 0,00 -145 917,90
;

Nieruchomość nr 8.
8 0,00 

ul. Lanciego 7, 7a, 7b
-803 186,83

.......................
-65 482,61

......................__j

.......................
0,00 -868 659,44

9
Nieruchomość nr 9. 
ul. Lanciego 9

0,00 -304 998,54 -10 786,68
!

0,00 -315 785,22

10
Nieruchomość nr 13 
ul. Ranbego 13

0,00 i 0,00 0,00 i 18 153,80 18 153.80

11
j

Nieruchomość nr 14. 
ul. Lanciego 10G

297 141,07 0,00 -378,30 0,00 296 762,77

12 Nieruchomość nr 15. 
ul. Belgradzka 14

0,00 0,00 0,00 , 24 030,48 24 030,48

13 Nieruchomość nr 16. 
ul. Lanciego 11

0,00 -372 769,48 -43 910,83 0,00 -416 680,31 ;

Razem 297 141,07 | -1 480 954,85 -364 197,25 [ 92 721,64 -1 455 289,39

/
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b) Media za 2015 r.

W związku z dokonanym rozliczeniem przychodów i kosztów centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody ustalono następujące wyniki podlegające 
rozliczeniom indywidualnym
w 2016 r.

j WYNIK NA MEDIACH W 2015
1
1.. Lokale mieszkalne

przychody koszty wynik
centralne ogrzewanie 5 710 939,57 4 380 451,33 1 330 488,24
ciepła woda 2 727 060,00 2 975 223,20 -248 163,20
zimna woda 4 097 394,74 4 005 823,01 91 571,73

razem: 12 535 394,31 11 361 497,54 1 173 896,77
Lokale użytkowe

przychody koszty wynik
centralne ogrzewanie 408 530,96 375 969,68 32 561,28
ciepła woda 29 521,53 51 155,02 -21 633,49!
zimna woda 94 936,26 147 670,87 S -52 734,61

razem: 532 988,75 574 795,57 j -41 806,82
13 068 383,06 11 936 293,11 | 1 132 089,95

c) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - rozliczenie rezerw

W związku z zakończeniem postępowań toczących się przed Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym zostały ostatecznie ustalone zobowiązania Spółdzielni wobec Miasta 
St. Warszawy wynikające z wprowadzonej i obowiązującej od 2013 r. podwyżki 
wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Podwyżką i zarazem rezerwą 
utworzoną na ten cel, objęte były następujące nieruchomości nr 1,2,3,4,5,6,13 i 15. W 
wyniku dokonanego na dzień 31.12.2015 rozliczenia ustalona ostateczna wartość 
zobowiązania Spółdzielni z tego tytułu podlega rozliczeniom indywidualnym w 2016 r. 
Wyniki rozliczenia prezentuje poniższe zestawienie. W przypadku nieruchomości nr 15 
(Belgradzka 14) przychody z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu nie pokryły 
kosztów rzeczywistych z tego tytułu.



Zobowiązanie z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, 
podlegające rozliczeniom z mieszkańcami w 2016 roku

Nieruchomość Adres Kwota

N.1. Lokajskiego 4-30 785 028,04
N.2. Belgradzka 18-22 101 068,99
N.3. Raabego 1-12 360 706,66
N.4. Lanciego 10H 1 717,78!
N.5. Lanciego 10A-10F 32 493 71 j

Lasek Brzozowy 1-19
N.6. Mandarynki 2-12 802 739,86

Lanciego 2-8. -j
N.13. Raabego 13 24 107,94

RAZEM: 2 107 862,98

d) Fundusz remontowy Spółdzielni

Poniżej prezentujemy jak przebiegała w 2015 r. realizacja remontów finansowanych 
środkami funduszu remontowego w poszczególnych nieruchomościach.

Lr-. Nieruchomość Stan na 01.01.2015 Zwiększenia (wpływy) Zmniejszenia(wydatki) Stan na 31.12.2015 r.

j 1 Nieruchomość nr 1 1 510 967,03 692 859,4: 1 308 008,16 895 818,2 -
2 (Nieruchomość nr 2 902 942,23 490 929,1? 1 261 003.5C 132 867,8;>

f 3 (Nieruchomość nr 3 1 259 861,28 517 684,32 858 431,43 919 114,17

.......4 ... Nieruchomość nr 4 134 291,62 35 490,96 24 013,43 145 769,10

L . . i _  „ Nieruchomość nr 5 1 450 476,6£ 229 459,66 166 440,33 1 513 496,04
6 Nieruchomość nr 6 2 982 288,36 1 536 379,36 3 526 094,61 992 573,61

j___7_ Nieruchomość nr 7 1 847 640,44 626 627,82 1 191 969,95 1 282 298,31
8 Nieruchomość nr 8 1 325 878,2/ 19 052,80 1 665,88 1 343 265,19
S Nieruchomość nr 9 356 721,38 55 445,75 79 423,53 332 743,61
10 Nieruchomość nr 10 110 539,20 0,00 101,10 110 438,13

I..J J ....... Nieruchomość nr 11 52 990,75 0,00 80,02 52 910,73
! 12 Nieruchomość nr 13 281 531,65 80 451,00 207 865,37 154 117,28

13 Nieruchomość nr 14 65 133,7-1 -54 053,74 11 080,00 0,00
14 Nieruchomość nr 15 144 283,07 209 388,27 168 569,63 185 101,71
15 Nieruchomość nr 16 220 815,86 91 542,40 105 537,22 206 821,12
16 Fundusz ogoJnospółdzielczy 5 224 304,63 0,00 0,00 5 224.304,63

Razem 17 870 666,23 4 531 257,75 8 910 284,24 13 491 639,74

C

--I
- 1 4
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Dodatkowe wyjaśnienia dot. funduszu ogólnospółdzielczego.

Uchwałą nr 51 z dnia 21 grudnia 1998 r został uchwalony Regulamin gospodarki 
remontowo-konserwacyjnej i modernizacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przy Metrze”. Rozdział II Regulaminu pt. „Część modernizacyjno-rozwojowa" określa 
przychody funduszu oraz ich przeznaczenie. Jako przychody wskazuje m.in. środki 
uzyskane z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na 
własnościowe, w części pozostającej po rozliczeniu z bankiem zobowiązań wobec 
budżetu państwa a także odsetki bankowe, darowizny i dotacje z budżetu państwa 
wspomagające realizacje zadań energooszczędnych. Fundusz remontowy w części 
modernizacyjno-rozwojowej jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów modernizacji 
zasobów mieszkaniowych, finansowanie zakupów inwestycyjnych, sfinansowanie 
kosztów budowy własnych obiektów i kosztów zakupu terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. Środki pieniężne tej części funduszu mogą służyć przejściowemu 
finansowaniu kosztów przygotowania nowych inwestycji, a także przejściowemu 
finansowaniu kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, w których występuje przejściowy 
niedobór środków pieniężnych.

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków funduszu ogólnospółdzielczego wynosi 
5 224 304, 63 zł . W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, że wpływy na ten 
fundusz (wyodrębniony w ramach funduszu remontowego) pochodziły głównie 
z przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, które miały miejsce w latach 
1998-2007 .

Przekształcenia realizowane były w Nieruchomości nr 1 (Lokajskiego 
8,10,12,20,22,26), Nieruchomości nr 2 (Belgradzka 18,20,22), Nieruchomości nr 3 
(Raabego 1-6) i Nieruchomości 6(Lasek Brzozowy, Mandarynki, Lanciego), 
a z ewidencji księgowej wynika, że łącznie wpływy na fundusz ogólnospółdzielczy 
z tego tytułu w okresie 1998-2007 wyniosły ponad 5 760 tys. zł. Z uwagi na bardzo 
odległy i wieloletni okres objęty rozliczeniem część prac jest nadal realizowana 
(rozliczenie analityczne wyodrębnień za 1998 r).

e) Pozostała działalność gospodarcza Spółdzielni w 2015 r w ujęciu bilansowym

Wynik bilansowy osiągnięty za rok 2015 na pozostałej działalności Spółdzielni stanowi 
stratę bilansową w wysokości 30.607,27 zł.

Prezentację wyniku przedstawiamy w załączonej tabeli

Pozostała działalnośćI-------

4
lokale mieszkalne i lokale użytkowe 
mienie Spółdzielni 2 208 239,25 1020 463,53 1 187 775,72

i
5 miejsca postojowe - mienie Spółdzielni 488 689,28 607 065,80 -118 376,52

6 dzierżawa terenu - mienie Spółdzielni 162 685,25 340 899,45 • -178 214,20

7 pozostała działalność operacyjna 5 280 346,75 4 578 963,42 + 954 473,00

8 pozostała działalność finansowa 469 147,00 1981 875,29 -1 512 728,280

i 9
działalność społeczno-kulturowa 
Klub "Przy Lasku"

46 374,00 156 821,32 -110 447,32

Razerp pozostała działalność 8 655 481,53 - 30 607,27
‘



Decydujący wpływ na osiągnięty w tej wysokości wynik miały:

1/ aktualizacja w ciężar pozostałych kosztów finansowych rezerw utworzonych na odsetki w 
toczących się przed sądami postępowaniach przeciwko Spółdzielni takich jak:

- w sprawie o wysokość opłaty za dzierżawę dz.4/1 ( postępowania za okres 01.07.2008 do
31.03.2014 i za okres 01.04.2012 do 31.03.2015.) kwota 596 203,60 zł

- w sprawie z RESBUD Sp. z o.o. kwota 1 375 607,- zł

2/ aktualizacja w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rezerwy
- w sprawę o opóźnienie inwestycji Belgradzka14 kwota 570 000,- zł
- w sprawach pracowniczych kwota 449 415,-

f) Pozostałe wyniki finansowo-ekonomiczne za 2015 r.

i.p .
.... ~

Treść Działalność zwolniona z 
podatku dochodowego

Działalność gospodarcza 
opodatkowana podatkiem 

dochodowym
Razem

i
1 Przychody podatkowe 26 685 050,55 10 176 696,40 36 861 746,95

2__ . Koszty podatkowe 26 324 202,80 6 195 623,79 32 519 826,59

3
Wynik podatkowy za 
2015 r. 360 847,75 3 981 072,61 4 341 920,36

g) Rezerwy na zobowiązania Spółdzielni wg stanu na 31.12.2015 r.

Utworzone w latach ubiegłych rezerwy na przyszłe zobowiązania Spółdzielni związane 
prowadzonymi postępowaniami sądowymi zostały poddane aktualizacji wg stanu na 
31.12.2015r. -  przede wszystkim o odsetki ustawowe i nowe powództwa. W przypadku 
rezerwy w sprawie o dzierżawę działki 4/1 zostało dokonane rozliczenie za okres objęty 
i nieobjęty sporem tj. do 31.12.2015 r. Koszty Nieruchomości 8, 9 i 16 z tytułu dzierżawy 
terenu wynikające z tej rezerwy zostały uzupełnione do wysokości należności głównych 
w toczących się postępowaniach. Rezerwa na odsetki ustawowe za okres objęty 
postępowaniem stanowią pozostały koszt finansowy.
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1.

Rezerwa na zobowiązanie wobec Miasta 
st-W arszawy z tytułu odsetek ustawowych 
wyliczonych na dzień 31 12.2015 r w związku z 
prowadzonym postępowaniem  sądowym w spraw ie 
o podwyższanie opłaty za dzierżawę działki 4/1. 
Rezerwa na na leżność główną w sporze w kwocie 
2 677  842.01 zi zaewidencjonowana jako 
"Rozliczenie m iędzyokresowe kosztów" ! odniesiona 
do kosztów n ieruchom ości objętych dzierżawą .

1 508 017,43

2.
Rezerwa na ryzyko poniesienia kosztów 
operacyjnych lub finansowych związanych z 
inwestycją Belgradzka

1 667 536,10

3.

Rezerwa na zobow iązanie wobec RESBUD - 
uzupełniona o odsetki ustawowe wyliczone na 
31.12.2015.(utworzona w kosztach inwestycji 
"Belgradzka" rezerwa zawierała odsetki wyliczone do 
30.11.2010 r.)

4 275 607,00

!i
4. Rezerwa na spraw y sądow e z. byłymi pracownikam i 1 418 384,00

5. Rezerwa na spraw y sądowe d o t rozliczenia 
inwestycji i op ła t 631 115,60

6.
Rezerwa na zobow iązania w pozostałych sprawacn 
o zapłatę (Fast Com puters, Kancelaria "RADA") 74 507,25

7
I

Rezerwa na zobow iązania do t spraw sądowych 
związanych z dzia ła lnością  inwestycyjną 
(ekw iwalenty za grunt, rozliczenie inwestycji, opłaty 
na Fundusz Rozwoju)

1 967 505,89

I
t z i RAZEM 11 542 673,27 i

r

h) Środkj pieniężne na rachunkach bankowych

Stan środków na dzień 31.12.201 Ar. - 8 934 079,66 zł 
Stan środków na dzień 31.12.2015 r. -12  223 305,68 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółdzielni 
wykazuje wzrost o ponad 36 % w stosunku do roku ubiegłego. W tym miejscu należy 
podkreślić, że w 2015 r. Spółdzielnia sfinansowała roboty remontowe przekraczające 
o 97% roczny odpis na fundusz remontowy.

i) Zmiany wysokości stawek opłat wprowadzone w 2015 r.

Podstawa wprowadzenia zmiany zm iana stawki
obowiązuje od 

dnia
Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów 
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM "Przy 
Metrze"

centralne ogrzewanie 
ciepła woda 01.07.2015

....................................
Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2015 z dnia 23 luty 2015 
roku (wprowadzenie opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 
liczników ciepła)

czynsz dzierżawy 
ciepłomierzy 01.07.2015

j
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Decyzja Zarządu SM "Przy Metrze" (przyjęta do protokołu 
nr 1 w dniu 12 stycznia 2015 roku), w sprawie zaprzestania 
naliczania odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości
nr 8.

fundusz remontowy 01.02.2015

2. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE, WKŁADÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

2.1. Windykacja należności.

Centrum Natolin

Najwyższy poziom zadłużenia utrzymywał się w inwestycji „Centrum Natolin’’, gdzie duża 
część osób uchyla się od obowiązku wniesienia wkładów budowlanych 
w wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia inwestycji. Niemniej jednak 
zintensyfikowane działania windykacyjne w latach 2013- 2015 przyniosły bardzo dobre 
rezultaty, gdyż w kolejnym okresie od 2013-2015 udało się zanotować znaczny spadek 
zadłużenia o kwotę 170.175,88 złotych (oraz wyegzekwowane odsetki -  155.878,00 zł za 
lata 2014-2015).

Finansujący, którzy uregulowali wkłady budowlane nabyli prawo odrębnej własności lokali.

Szczegółową strukturę zadłużenia przedstawia tabela poniżej, w porównaniu z latami 2013
i 2014 -  stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

31.12.2013 r. 31.12.2014 r 31.12.2015 r.

j
Zadanie inwestycyjne 
Centrum Natolin M-1 354 199,59 zł 340.999,59 zł 184.023,71 zł
KEN 36A -  
lokale mieszkalne 292 106,23 zł 282 986,23 zł

i
138.529,17 zł

| KEN 36A — 
miejsca postojowe 25 949,21 zł 21 869,21 zł 9.350,39 zł

|KEN 36A -  
lokale użytkowe 36 144,15 zł 36 144,15 zł 36.144,15 zł

Zadanie inwestycyjne 
i Centrum Natolin M-2 105 312,92 zł 105 312,92 zł

|

105.312,92 zł
KEN 3 6 -  
lokale mieszkalne 27 797,72 zł 27 797,72 zł 27.797,72 zł
KEN 36 -
lokale użytkowe 77 515,20 zł 77 515,20 zł 77.515,20 zł
KEN 36 -  
miejsca postojowe I
: .. r : : 

1 Ugorem , ,459 512,51 zł 446 312,51 zł 289.336,63 zł
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W roku 2015 Spółdzielnia własnymi siłami doprowadziła do ograniczenia kwoty 
zadłużenia w przedmiotowej inwestycji w stosunku do poprzedniego roku o łączną 
kwotę 156.975,88 zł (bez uwzględnienia wyegzekwowanych odsetek za zwłokę).

Zadłużenie w wysokości 289.336,63 zł odnosi się do 7 osób.

Migdałowa I

Zadłużenie z tytułu niewniesionych wkładów budowlanych w wysokości wynikającej 
z ostatecznego rozliczenia inwestycji „Migdałowa I”, na dzień 31.12.2015 r., wynosiło 
274.899,38 zł, w tym:

a) 00,00 zł -  lokale przy ul. Lanciego 7, 7a, 7b, 11,
b) 274.899,38 zł -  domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy 

ul. Lanciego 9.

Powyższe zadłużenie odnosi się do trzech osób. Dwie sprawy obecnie toczą się przed 
sądem apelacyjnym, z czego jedna jest na etapie ponownego rozpoznania. Jedna 
sprawa została prawomocnie zakończona.

Migdałowa iii

Zadłużenie z tytułu niewniesionych wkładów budowlanych w wysokości wynikającej 
z ostatecznego rozliczenia inwestycji „Migdałowa III”, na dzień 31.12.2013 r., wynosiło 
10.413,74 zł. Z uwagi na przedawnienie roszczeń, które nastąpiło w 2012 r. skorzystano 
z możliwości odliczenia w drodze spisania w straty.

Zadanie inwestycyjne Lanciego 10 G

Zadłużenie z tytułu niewniesionych wkładów budowlanych w wysokości wynikającej 
z ostatecznego rozliczenia inwestycji Spółdzielni „Lanciego 10 G”, na dzień 31.12.2015 
r, wynosiło 30.713,59 zł w tym:

a) 29 205,06 zł - zadłużenie na lokalach mieszkalnych i komórkach lokatorskich;
b) 1 508,53 zł -  zadłużenia na miejscach postojowych.

Powyższe zadłużenie odnosi się do dwóch osób. Jedna sprawa toczy się przed sądem 
drugiej instancji.

Zadanie Inwestycyjne „Mieszkanie Przy Metrze”, ul. Belgradzka 14.

Zadłużenie z tytułu niewniesionych wkładów budowlanych w wysokości wynikającej 
z ostatecznego rozliczenia nowej inwestycji Spółdzielni przy ul. Belgradzkiej 14, na 
dzień 31.12.2015 r., wynosiło 32.394,44 zł, w tym :

a) 22.172,11 zł - zadłużenie na lokalach mieszkalnych i komórkach lokatorskich;
b) 00,00 zł -  zadłużenie na lokalach użytkowych; / -
c) 10.222,33 zł -  zadłużenia na miejscach postojowych. , jj

*/ \J / \ U s
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Sprawa zadłużenia odnosi się do jednej osoby.

Łącznie na wszystkich inwestycjach z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowej 
dopłaty do wkładu budowlanego Spółdzielnia w 2015 r., wyegzekwowała łączną kwotę 
31.124,22 zł z czego na poszczególne inwestycje w 2015 r., przypadło odpowiednio:

a) 10.062,62 zł -  Centrum Natolin,
b) 7.590,56 z ł -  Migdałowa i,
c) 13.471,04 zł -  Belgradzka 14.

Podsumowując w 2015 roku Spółdzielnia w wyniku prowadzonej polityki windykacyjnej 
wyegzekwowała z tytułu niewniesionych w terminie wkładów budowlanych 
w zakończonych inwestycjach łączną kwotę wraz z odsetkami 
w wysokości 188.100,10 zł.

2.2. Opłaty za eksploatację i utrzymanie lokali/opłaty czynszowe

W porównaniu do roku 2014 odnotowano spadek zadłużenia o 308.761,44 zł.

W ramach prowadzonych działań przedsądowych m.in. cyklicznie wysyłano wezwania 
do zapłaty, wezwania przedsądowe i przedegzekucyjne, rozkładano zaległości na 
dogodne raty, zawierano ugody regulujące spłatę zadłużenia, podejmowano zatem te 
wszystkie procedury windykacyjne, które mają na celu polubowne rozstrzyganie spraw 
zadłużonych lokali, bez konieczności ponoszenia przez dłużników dodatkowych kwot 
związanych z procesem windykacji należności.
Nieprzerwanie, w przypadku najbardziej zadłużonych Mieszkańców podejmowano 
działania sądowe (kierowanie pozwów o zapłatę, o opróżnienie lub wydanie 
zajmowanych bez tytułu prawnego lokali, a następnie pozyskiwanie orzeczeń 
zaopatrzonych w klauzule wykonalności), a w ich następstwie egzekucyjne (kierowanie 
wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika w celu przymusowego odzyskania 
zaległych kwot lub lokali).

Jak każdego roku prowadzone były działania informacyjne o możliwościach uzyskania 
pomocy finansowej z opieki społecznej, w tym uzyskania dodatków mieszkaniowych.

2.2.1. Lokale mieszkalne

Zadłużenie z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych na dzień 
31.12.2015 r., wynosiło 1 471 184,44 zł. W stosunku do rocznego wymiaru opłat w 2015 
r., który wynosił 29.342 681,54 zł, zaległości stanowiły 5,00%.

Powyższe dane ilustruje tabela zamieszczona poniżej:

[J p  .... | Data 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
! 1 ! Roczny wymiar opłat 27 487 490,56 zł 29 362 198,15 zł 29 420 181,20 zł
i 2 ’ Stan zadłużenia 1 703 642,82 zł 1 469 287,83 zł 1 471 184,44 zł

3 Realna stopa zadłużenia 6,00 % 5,00% 5,00 %
i 4 Liczba zadłużonych lokali 1 627 1 789 1 789

Na 1789 lokali, 1609 (90%) stanowiły lokale z zadłużeniem krótkoterminowym do 
trzech miesięcy, w tym 1001 lokale z zadłużeniem do jednego miesiąca i 128 lokali 
z zadłużeniem do dwóch miesięcy. W przypadku natomiast 81 lokali zadłużenie ma
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charakter długoterminowy i przekracza okres dwunastu miesięcy. W stosunku m. in. do 
tej grupy lokali w 2015 roku skierowano do Sądu pozwy o zapłatę.
Poszczególne dane wykazane powyżej jak również dane na dzień 31.12.2015 r., dla 
celów porównawczych są wykazane w tabeli poniżej:

WG STANU NA 31.12.2015 r.
ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH OGÓŁEM W SM „PRZY METRZE”
Tabela nr 1

j

I
Lp.

i

Zadłużenie 
bieżące w czasie

Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem
j

oraz pozwy i 
wyroki sądowe na dzień 31.12.2014 r. na dzień 31.12.2015 r.

Liczba
lok. Kwota w zł Liczba

lok. Kwota w zł

1. do 3 miesięcy 1602 7 32 227,44 zł 1609 668 252,11 zł
2. 3-6 miesięcy 115 308 902,63 zł 114 271 494,57 zł

L 3'.. 6-12 miesięcy 41 I 225 424,86 zł 41 170 474,30 zł
I 4. pow.12 miesięcy 31 202 732,90 zł 81 360 963,46 zł

5-
RAZEM
ZADŁUŻENIE
BIEŻĄCE

1789 1 469 287,83 zł
______________ i

1789 1 471 184,44 zł

6. 1Pozwy sądowe 871 299,49 zł - 895 439,15 zł
7. Wyroki sądowe 308 948,99 zł 402 551,31 zł

8.
.......i.

Suma zadłużenia 
ogółem

i
2 648 636,31 zł

’  |
2 769 174,90 zł

W wyniku m. in. prowadzonych przez Spółdzielnię akcji informacyjnych o formach 
pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, od I do XII 2015 r., 
z dodatku mieszkaniowego skorzystało 28 osób, na łączną kwotę 69.848,67 zł.

Na przestrzeni całego roku 2015 r., wysłano ogółem 1488 wezwania do zapłaty. 
W tym 1002 wezwań zwykłych, 486 wezwania przedsądowe.

W stosunku do osób, które w żaden sposób nie reagowały na wezwania bieżące 
i przedsądowe w roku 2015 skierowano 68 spraw do sądu. Po uzyskaniu 
prawomocnych orzeczeń Spółdzielnia skierowała 44 sprawy do egzekucji 
komorniczej, przy czym 16 spraw zostało zakończonych. W wyniku przeprowadzonych 
postępowań egzekucyjnych roku 2015 udało się Spółdzielni odzyskać kwotę 
218.540,43 zł.
W 2015 r., w wyniku postępowań eksmisyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię 
odzyskano trzy lokale mieszkalne, w jednym przypadku orzeczono prawo do lokalu 
socjalnego.



2.2.2. Lokale użytkowe, dzierżawa terenu, najem miejsc postojowych

Kwota zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe i dzierżawę terenów na dzień 
31 grudnia 2015 r., wynosiła 591 177,07 zł, w stosunku do rocznego naliczenia opłat 
w kwocie 6 973 607,17 zł zaległości stanowiły 8,48 %.
W omawianym okresie wystosowano 117 przedsądowych wezwań. Na drogę 
postępowania sądowego skierowano 19 pozwów o zapłatę. Do postępowania 
egzekucyjnego w roku 2015 skierowano 20 spraw.
W stosunku do osób posiadających największe zadłużenie do końca 2015 roku zostały 
wniesione stosowne pozwy i uzyskano prawomocne orzeczenia sądowe . Poszczególne 
dane wykazane poniżej jak również dane na dzień 31.12.2015 r., dla celów 
porównawczych są wykazane w tabeli poniżej

WG STANU NA 31.12.2015 r.
ZADŁUŻENIE LOKALI UŻYTKOWYCH OGÓŁEM W SM „PRZY METRZE”
Tabela nr 2

Zadłużenie i Zadłużenie lokali użytkowych ogółem

Lp.
!

bieżące w czasie 
oraz pozwy i 

wyroki sądowe

i

na dzień 31.12.2014 r. na dzień 31.12.2015 r.
Liczba

lok. Kwota w zł Liczba
lok. Kwota w zł

1. do 3 miesięcy 149 243 667,78 zł 148 145 104,15 zł
i 2.
}

3-6 miesięcy 17 32 114,89 zł 17 62 374,53 zł
I 3. 6-12 miesięcy 4 52 865,02 zł 5 17 350,06 zł

4. pow.12 miesięcy 47 573 187,43 zł 40 366 348,33 zł
RAZEM

5. ZADŁUŻENIE
BIEŻĄCE

217 901 835,12 zł 210 591 177,07 zł

6. Pozwy sądowe - 1.007 125,11 zł - 922 660,72 zł

7- Wyroki sądowe - 1 264 281,52 zł * 701 652,32 zł

8 -

Suma zadłużenia 
ogółem 3173 241,75 zł 2 215 490,11 zł

i

i. - i
i i/

\
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3. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA ORAZ REMONTY ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH

Informacje ogólne

Pion Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przy Metrze” w roku 2015 realizował zadania remontowe określone 
w zatwierdzonym decyzją nr z dnia 11/2015 z 12.01.2015 r. Planie Remontów oraz jego 
korekty wprowadzonej decyzją nr 92/2015 z dnia 24.08.2015 r.

Głównymi zadaniami pionu technicznego sa:
1. Zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi poszczególnych 

nieruchomości w zakresie:
-  wykonywanie zadań remontowych i bieżących napraw,
-- eksploatowania wszystkich nieruchomości i utrzymywania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości,
-  prowadzenie bieżącej konserwacji w zakresie budowlanym, elektrycznym, 

sanitarnym, przeciwpożarowym, zieleni, domofonów, wind i wszystkich 
pozostałych elementów technicznych,

2. Obsługa użytkowników nieruchomości obejmującą zapewnienie koniecznych 
mediów, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w poszczególnych budynkach 
i terenie zewnętrznym;

3. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych (rocznych i wieloletnich) dla każdej 
nieruchomości w zakresie:

-  remontów i modernizacji,
~ prac wynikających z bieżących przeglądów technicznych łub konserwacji.

4. Wyposażenie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości 
Spółdzielni;

5. Utrzymywanie istniejącej infrastruktury budowlano-instalacyjnej w właściwym 
stanie technicznym;

6. Wykonywanie, zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane 
i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych, corocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, 
corocznych przeglądów przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej oraz corocznych przeglądów instalacji gazowej.

1. Zadania realizowane w roku 2015
1.1. Realizacja zadań bieżących

W 2015 roku pion Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w ramach działań 
realizował prace:

1. Remontowe
a) opracowanie Planu Remontów na 2016 rok -  zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą uchwałą nr 217 z 30.11.2015 r.;



b) opracowanie Planu remontu klatek schodowych w latach 2016 -  2020 -  
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 218 z 30.11.2015 r.;

c) realizacja Planu remontów balkonów w latach 2015- 2019 -  zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z 12.01.2015 r.;

d) realizacja zadań określonych w kilku programach tematycznych 
® remonty balkonów
« remonty klatek schodowych w budynkach niskich i wysokich;
* dostosowanie budynków i terenu dla osób niepełnosprawnych

(likwidacja barier) poprzez montaż platform i likwidacja uskoków na 
chodnikach

* prace termomodernizacyjne -  dokończone zostały wymiany naświetli 
klatek schodowych

* remonty podejść do klatek i chodników
e) zlecanie lub wykonanie przez pracowników przeglądów technicznych 

budynków (z zachowaniem obowiązującycli terminów);
f) nadzór wykonywanych przez firmy zewnętrzne audytów technicznych;
g) udział w ogłaszaniu przetargów zgodnie z obowiązującym Regulaminem

organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe,
konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz
SM „Przy Metrze";

h) udzielanie pisemnych odpowiedzi na korespondencję przychodzącą oraz 
przygotowywanie korespondencji zewnętrznej odpowiadającej potrzebom 
jej nadawców (w 2015 roku pion remontowy udzielił odpowiedzi na 
ponad 1,700 pism mieszkańców);

i) przygotowywanie technicznego opisu zamówienia w celu
przeprowadzenia procedur przetargowych lub negocjacji dla prac 
remontowych (wykonanie kosztorysów inwestorskich, szacunkowych 
w-jUin prac remontowych, specyfikacji technicznych wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych, przygotowanie założeń istotnych zapisów 
umownych);

j) nadzorowanie remontów, weryfikowanie kosztorysów powykonawczych;
k) udział w kontrolach organów nadzoru budowlanego;
l) udział w odbiorach zleconych robót budowlanych i instalacyjnych oraz 

rozliczania rzeczowe i finansowe zleconych robót remontowych;
m) przeprowadzanie ankiet dotyczących planowanych prac (np. montaż 

anten telewizji kablowych), rozliczenia usterek gwarancyjnych 
(Belgradzka 14).

2. Konserwacyjne
a) przyjmowanie zgłoszeń o awariach i ich usuwanie -  dziennie 

przyjmowanych jest średnio ok. 10 zgłoszeń co w skali roku daje ok.
3 000 zgłoszeń f wydawanych zleceń konserwacyjnych;

b) wykonywanie kontroli stanu wodomierzy i ciepłomierzy, udział w ich 
odczytach i rozliczaniu -  prace wykonywane do połowy roku 2015 co 
kwartał a w drugiej połowie roku -  co pół roku;



c) prowadzenie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i urządzeń ochrony pożarowej zgodnie z zawartymi 
umowami z firmami -  w 2015 roku został zmieniony system działania 
stałej konserwacji co spowodowało zintensyfikowanie prac 
i wykonywanie kompleksowe wielu napraw i usuwania awarii,

d) udzielanie pisemnych odpowiedzi na korespondencję przychodzącą oraz 
przygotowywanie korespondencji zewnętrznej odpowiadającej potrzebom 
jej nadawców - w 2015 roku udzielono odpowiedzi na ok. 800 pism 
mieszkańców dotyczących zmian w układzie instalacyj-nym, 
możliwych przebudów w lokalach, usunięcia niesprawności;

e) prowadzenie ewidencji okresowych przeglądów budynków, placów zabaw
i innych elementów architektonicznych zgodnie z wymogami Ustawy 
prawo budowlane i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (coroczny
i pięcioletni przegląd techniczny budynków zaś dla budynków
0 powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 niezbędne przeglądy 
wykonywane dwukrotnie w ciągu roku w terminie do 30 maja
1 30 listopada, coroczny przegląd przewodów kominowych wentylacji 
grawitacyjnej i mechanicznej oraz coroczny przegląd instalacji gazowej).

f) typowanie prac remontowych na podstawie danych z protokołów kontroli 
okresowej,

g) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości Książek Obiektów 
Budowlanych.

h) rozliczenia rzeczowe i finansowe zleconych robót konserwacyjnych
zgodnie z poniższym zestawieniem prac dla poszczególnych
nieruchomości (poniższe zestawienie nie zawiera prac wykonywanych 
w ramach stałych umów na pełnienie konserwacji budowlanej, sanitarnej 
i elektrycznej:
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L.P i ULICA NR
BUD RODZAJ ROBÓT

WARTOŚĆ i 
ROBÓT 

ZAPŁACONA

|
WYKONAWCA

i NIERUCHOMOŚĆ NR 1
________________________________________________ !________

L J __ i Lokajskiego 8 wymiana przycisku dyspozycji 3 piętro N2127021936 137,34 Winda
2 Lokajskiego 8 ; wymiana suwaków drzwi kabinowych szt.4 165.19 Winda
3 Lokajskiego 12 Prace dekarskie : Lokajskiego 12 m 8, wymiana kominków 

wentylacyjnych .wyklejenie komina papa termozgrzewalna 677,17 Rydmar
4 Lokajsktego 14 naprawy dekarskie tok. 35,39 460,82 Rydmar
5 Lokajskiego 14 skucie odparzonych luźnych części betonu z płyt balkonc wych 1 836,00 Jebudu
6 Lokajskiego 14 naprawa daszku nad balkonami Lokajskiego 14 m 41 1 2*2,30 A-Bud
7 | Lokajskiego 13 udrożnienie przewodów wentylacji .montaż nasady typu 

turbowentyiatora lok. 41 518,40 K. Niewiadomska
8 Lokajskiego 22 naprawy dekarskie lok. 23 j 677,3.3 Rydmar
9 Lokajskiego 24 naprawa przycisku wezwań dźwigu N3127015774 128,65 Winda

i 10 Lokajskiego 24 . wymiana lustra w kabinie - N3127015774 346,98 Winda
i
; 11 Lokajskiego i udrożnienie trasy kanalizacyjnej do budynku Lokajskiego 26 kl. i 430,50 UN! KAN

12 Lokajskiego 26 wyklejenie papa ogniomuru lok. 15 451,01 Rydmar
13 Lokajskiego 28 drobna naprawa windy N3127020834 285,23 Winda
14 Lokajskiego 28 ! wymiana suwaków drzwi kabinowych szt.4 165,19 Winda
15 Lokajskiego 28 ; drobne naprawy windy N3127020834 199,75 Winda

16

—

Lokajskiego 30
wymiana 2 pionów kanalizacyjnych kuchennych na odcinku od 

1 stropu piwnicy do włączenia w poziom kanalizacyjny pod 
i lokalem 25

1 080,00 Holender Serwis

i 17 całość i całość i oznakowania poziome na terenie nieruchomości nr 1 869,99 Patrol

! 18 całość całość oznakowania poziome nieruchomości na parkingach 
Lokajskiego 24 769,90 Patrol

r 19 całość | całość naprawa asfaltu koło wejścia do budynku Lokajskiego 4 1 038.35 Rymix Bis
2 0 całość ' całość czyszczenie studzienek deszczowych 1 635,90 j Uni Kan
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i t 
!_____1___

RAZEM I 13 216,00
r  s NIERUCHOMOŚĆ NR 2
s 1 .. Belgradzka 18 drobne naprawy windy kl. U N3127001558 /lewy/ 69,93 Winda
i 2 1 Belgradzka 18 !

.... l
naprawa sieci podwyższonego ciśnienia DNM100 /1/3 ceny 
zlecenia / 2 289,70 Jabłonowska 

Spółka Budowlana

j 3 1 Belgradzka 18 wyklejenie dachu o pow. ok.4,6 m2 papa termozgrzewiną, 
uszczelnienie 322,81 Rydmar

4 Belgradzka 18 naprawa kwietnika przy budynku Belgradzka 18 615,00 Keram
5 Belgradzka 18 ~1wymiana wyłącznika hermetycznego w maszynowni kl.l 5279 Winda

6 i Belgradzka 20 naprawa sieci podwyższonego ciśnienia DNM100 /1/3 ceny 
zlecenia/ 2 289,70 Jabłonowska 

Spółka Budowlana
7 Belgradzka 20 wymiana sprężyn , drzwi na 6 pietize 267,34 Winda

! 8 1 Belr.radzka 20 wymiana atrapy karne- v w kabinie dźwigu N3127026211 (lewy) 86,40 Winda

I  9 Belgradzka 22 naprawa sieci podwyższonego ciśnienia DNM100 /1/3 ceny 
zlecenia/ 2 289,70 Jabłonowska 

Spółka Budowlana
10 Belgradzka 22 uszczelnienie i wyklejenie papą ogniomuru Belgradzka 22 m55 368,28 Rydmar
11 Belgradzka 22 awaryjne usunięcie wycieku gazu do budynku Belgradzka 22 2 484,00 Holender Serwis

:... ■ T  "
12 , całość całość

wykonanie rozbiórek płyt chodnikowych wraz z obrzeżami, 
wykonanie chodnika z kostki inwestora przy sklepie 
warzywnym Belgradzka 22

863,46 Rymix-Bis

13 | całość całość oznakowania poziome nieruchomości nr 2 605,2 Patrol

14 całość całość oznakowania poziome na parkingach Belgradzka 
18/20,Belgrdzka 22 1904,04 Patrol

15 całość całość czyszczenie studzienek deszczowych 516,60 Uni Kan
16 ! całość i całość montaż kryz blokujących przepływ wody c.o. 450,00 Holender Serwis

RAZEM i j 15 474,94
NIERUCHOMOŚĆ NR 3

' 1 Raabego 1 uszczelnienie obróbek blacharskich parapetu i ściany bocznej 
lok. 16 245,42 Rydmar

2 Raabego 1 i przyłączenie noweoo rrzewodu wentylacji Grawitacyjne1 kuchni 680,40 K.Niewiadomska

-
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; do kanału zbiorowe ;o rurą s: iro lok. 13
3 Raabego 3 wymiana zasilenia oświetlenia daszków 3 455,00 Atest
4 Raabego 3 wykonanie zasilenia do centrali domofonu ki. V 679,37 Atest
5 Raabego 3 naprawa pokrycia daszków i obróbek blacharskich nad 

balkonami lok. 32,39,40 3 105,76 A-Bud

6 Raabego 3 ' naprawa pokrycia daszków i obróbek blacharskich nad 
balkonami lok. 16,24 2 072,84 A-Bud

7 * Raabego 5 naprawy dekarskie 1 476,36 Rydmar

8 ! Raabego 5 wyklejenie papa termozgrzewalną pow, dachu ok. 5 
m2,wykonanie obróbek blacharskich /transformatorownia 798,88 Rydmar

9 Raabego 7 uszczelnienie i wyklejenie papa ogniomuru ok. 9,4 m2 
Raabego 7 m 43 574,99 Rydmar

I 10 Raabego 7 uszczelnienie przewodu wentylacyjnego rękawem 
aluminiowym lok. 42 820,80 K. Niewiadomska

17 Raabego 7 odbicie tynków z balkonów lok. 13 1297,55 A-bud
I 11 Raabego 8 uszczelnienie obróbek blacharskich lok. 40 133,38 Rydmar

12 Raabego 8 naprawa daszku nad balkonem lok. 31 i 32 1 238,14 A-Bud
! 13 Raabego 8 naprawa pokrycia daszków i obróbek blacharskich lok. 7,8,15 3 105,76 A-Bud
i 14 Raabego 10 przerobienie i montaż bramy na placu zabaw 799,50 Holender Serwis

15
i

Raabego 11 montaż skrzydła drzwiowego i malowanie drzwi na parterze 
klatki schodowej 480,44 Maciej Cykowski

16 Raabego 12 zakup i montaż siatek w otworach wentylacyjnych stropodachu 
w budynku 7 500,00 Jebudu

: 17 całość całość oznakowania poziome na terenie nieruchomości nr 3 830,00 Patrol
I 18 całość całość oznakowania poziome na parkingu Raabego 4 615,00 Patrol

19 całość całość oznakowania poziome na parkingu Raabego 4 /zmiana 
koperty/ 397,00 Patrol:

20 całość I całość czyszczenie studzienek deszczowych 1 635,90 Uni Kan
RAZEM 31 943,49

i NIERUCHOMOŚĆ NR 4

1 Lanciego 10 H przełożenie chodnika 159,9 Rymix Bis
2 Lanciego 10 H wymiana prowadników kabinowych w dwóch dźwigach 2047,92 Kone

,_

i
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i
i RAZEM 2 207,82 i

ii
i j NIERUCHOMOŚĆ NR 5

____i . __...._ ......
... 1 J Lanciego 10A naprawa drzwi 1 236,00 Juka
L 2 > Lanciego 10A wymiana akumulatora oświetlenie awaryjnego dźwigu K42277 402,84 Kone

3 j Lanciego 10A wymiana tachometru dźwigu K42276 4 158,00 Kone
4 Lanciego 10A wymiana płyty tylnej napędu dźwigu dźwigu K42276 10 781,97 Kone

i 5 Lanciego naprawa płyty napędu dźwigu K42277 (prawy) 12 621,03 Kone
i 6 Lanciego 10A wymiana kasety wezwań K 42277 934,17 Kone

7 Lanciego 10C wymiana sprężyny skrętnej bramy garażowej 639,60 El-Montonik
I 8 Lanciego 10D wymiana akumulatora oświetlenie awaryjnego dźwigu K42279 402,84 Kone
j 9 Lanciego 10D wymiana przycisku dyspozycji dźwigu K42278 474,87 Kone

10I Lanciego
■ ............................... - . , ■ .. -  ......... -

10E wykiejenie papa termozgrzewalną koryta odpływowego, 
wymiana obróbek blacharskich 4 875,17 Rydmar

| u Lanciego 10F naprawa dźwigu - wymiana tylnej płyty napędu dźwig K 42287 
kl. I! 12 621,03 Kone

12 Lanciego 10F wymiana progu w drzwiach wejściowych, regulacja drzwi kl. III 561,60 Juka
| 13 całość całość naprawa wjazdu do garażu w budynku Lanciego 10B 1 029,17 Rymix Bis

14 całość całość naprawa wjazdu na parking budynku Lanciego 10C 1 622,49 Rymix Bis
I 15 całość całość przełożenie kostki i krawężnika przy budynku Lanciego 10A i B 430,13 Rymix Bis

16 całość całość czyszczenie studzienek deszczowych 430,50 Uni Kan
RAZEM

i
53 221,41

| NIERUCHOMOŚĆ NR 6 }
| 1 Lasek Brzozowy 1 skucie odparzonych, luźnych części betonu z płyt balkonowych 1 836,00 Jebudu

2 Lasek Brzozowy L. r i wykonanie i montaż włazu dachowego 864,00 J. Kosowski
3 Lasek Brzozowy 1 Ś naprawa daszku nad wejściem do apteki 2 829,00 A-Bud

4 Lasek Brzozowy 2 s prace dekarskie, wykiejenie komina papą termozgrzewalną, 
uszczelnienie lok. 64 314,93 Rydmar

5 Lasek Brzozowy 2 wykiejenie ogniomuru i uszczelnienie lok 70 349,49 Rydmar

\



6 Lasek Brzozowy 2 wymiana przycisku dyspozycji na 9 piętrzę dźwig 
N3127017901/prawy/ 128,65 Winda Warszawa

7 Lasek Brzozowy
l

2 |
wymiana rolek drzwi kabinowych szt.4,wymiana akumulatorów 
UPS zjazdu awaryjnego szt4 Winda Warszawa

8 Lasek Brzozowy 4 naprawy dekarskie lok. 45 1 164,14 Rydmar
9 Lasek Brzozowy 4 czyszczenie rynny, wymiana położenia rynny z regulacja 

spadków /śmietnik/ 732,69 Rydmar j
10 Lasek Brzozowy 4 wymiana pionu łazienkowego ciepłej wody wraz z cyrkulacją 

lok. 19,23,27 31 1 512,00 Alsan
11 ! Lasek Brzozowy 6 wyklejenie dachu i ogniomuru papa termozgrzewalna 436,91 Rydmar■ i  
12
... i

Lasek Brzozowy 7 I
wymiana przycisku dyspozycji na 9 piętrze dźwig 
N3127017901/prawy/ 128,65 Winda Warszawa

:..13 n Lasek Brzozowy 7 przepchanie trasy kanalizacyjne] 378,00 Uni Kan

14  !
Lasek Brzozowy 7

wymiana kominków wentylacyjnych szt, 2,wyklejenie papa 
termozgrzewalną połaci dachu 10m2 lok. 8 1 023,20 Rydmar

15 Lasek Brzozowy 7 wyklejenie połaci dachu i 2 szt kominów, wymiana zużytych 
kominków wentylacyjnych lok. 32 1 616,97 Rydmar

16 Lasek Brzozowy 7 wyklejenie połaci dachu papa termozgrzewalna lok. 32 906,71 Rydmar
17 Lasek Brzozowy 7 udrożnienie trasy kanalizacyjnej 378,00 Uni Kan

i 18 Lasek Brzozowy 7 naprawa pokrycia stropodachu i obróbek przy kominie lok. 31 2 322,60 A-Bud
I 19 Lasek Brzozowy 9 wyklejenie ogniomuru papą ok. 9,4 m2 lok. 12 441,61 Rydmar

20 Lasek Brzozowy 10 napraw , dekarskie lok. 31 418,12 Rydmar
21j Lasek Brzozowy 10 wyklejenie dachu papą termozgrzewalną, wymiana kominków 

wentylacyjnych lok. 44 1 049,50 Rydmar

22 Lasek Brzozowy 12 drobne naprawy windy N3127020877 /lewa/ 165,19 Winda Warszawa I
23 Lasek Brzozowy j a montaż atrapy kamery w windzie N3127020877 /lewy/ 86,41 Winda Warszawa
24 Lasek Brzozowy 12 ; demontaż wywietrzaka murowanego -plac zabaw 3 075,00 Keram

25 Lasek Brzozowy 13:
wyklejenie papą termozgrzewalną konina i połaci dachu 0 pow. 
ok. 12,5 m2 lok. 76 587,25 Rydmar

26 Lasek Brzozowy L  13 naprawa daszku nad wejściem 1 344,23 Rydmar
27 Lasek Brzozowy 13 ! wymiana przycisku dyspozycji Vega na 6 piętrze 137,34 Winda Warszawa
28 Lasek Brzozowy 13 i wymiana obróbek blacharskich pas 7,61 m2 !ok.75 3 333,18 Rydmar

29
r —  ■

Lasek Brzozowy 13 wymiana przycisków dyspozycji piętro 6,4,7 N3127021873
: /praw./ 412,02 Winda Warszawa
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30 Lasek Brzozowy 15 naprawy dekarskie lok. 7 1 536,54 Rydmar
1.31 j Lasek Brzozowy 15 naprawy dekarskie lok. 8 402,62 ; Rydmar
L. 32 ! Lasek Brzozowy 15 naprawy dekarskie lok. 7 788,30 Rydmar

33 Lasek Brzozowy 15 wyklejenie dachu papą termozgrzewalną lok. 7 225,50
' --------i-------  ~j

Rydmar
; 34 Lasek Brzozowy 16 wyklejenie ogniomuru papą termozgrzewalną lok. 31 469,80 Rydmar
! 35 Lasek Brzozowy 16 obróbki blacharskie, uszczelnienie lok. 32 469,80 Rydmar
i 36 I Lasek Brzozowy 16 wyklejenie papa ogniomurów lok. 32 422,82 Rydmar

37
L. 4

I
Lasek Brzozowy 17 naprawa pokrycia stropodachu i obróbek blacharskich przy 

kominie lok. 32 2 506,96 A-bud
(3 8  I Lasek Brzozowy 18 naprawa daszku nad balkonem papą termozgrzewalną lok. 71 s 1 399,80 R.dmari ]

39 Lasek Brzozowy 18 wykonanie i montaż parapetu, malowanie i naprawa ścian 
osłonowych balkonu lok. 71 421,20 J. Kosowski

I 4 0
Lasek Brzozowy

.... . i
18

wyklejenie daszka nad balkonem papą termozgrzewalną, 
wymiana obróbek blacharskich, naprawa daszka nad 
balkonem lok. 2

894,80 Rydmar
i

41< Mandarynki 4 wyklejenie papą komina i połaci dachu o pow. ok 5,6 m2 
wymiana 2 szt. kominków wentylacyjnych lok. 28 816,48 Rydmar

42J Mandarynki 4 wymiana kominków wentylacyjnych 2 szt. wyklejenie połaci 
dachu i komina papą termozgrzewalna lok. 44 769,51 Rydmar

43 Mandarynki 4
‘

udrożnienie przewodów wentylacjo kuchni i łazienki oraz 
montaż nasad kominowych lok. 6 734,40 K. Niewiadomska i

44 Mandarynki 4 wymiana przerdzewiałych dwóch parapetów i progu z blachy 
ocynkowanej lok. 15 518,40 Mil-Bud

45 Lasek Brzozowy 13 wymiana orzycisku otwierania drzwi N3127022025 /lewy/ 137,34 Winda Warszawa
46 Mandarynki 6 montaż atrap kamer szt.2 172,82 Winda Warszawa

U Mandarynki 8
wymiana kominków wentylacyjnych .wyklejenie komina papą 
termozgrzewalna lok. 32 677,33 Rydmar

48 Mandarynki | 8 udrożnienie przewodów wentylacji kuchni i łazienki oraz 
montaż nasad kominowych lok. 23 734,40 K.Niewiadomska i

49 Mandarynki 10 wyklejenie dachu papą termozgrzewalna 10m2 lok. 44 469,80 Rydmar i

i 50
i

Mandarynki 10 wymiana kominków wentylacyjnych .wyklejenie papa 
termozgrzewalna lok. 59 999,72 Rydmar

51 Mandarynki 10 wyklejenie ogniomuru papą termozgrzewalną, obróbki 
blacharskie /nara: et/ lok. 52 398,19 Rydmar

str 33;



52 Mandarynki 10 wyklejenie dachu komina papą termozgrzewalną i 
uszczelnienie, wymiana kominków wentylacyjn/ch lok. 16

' i
1 174,94 Rydmar

53 Mandarynki 10 montaż : >oIewaczki 486,00 Alsan
54 Mandarynki 10 uszczelnienie rękawem przewodu wentylacji grawitacyjnej 

kuchni, wydłużenie komina, montaż nasad kominowych lok. 50 842,40 j K.Niewiadomska i

55 Mandarynki 12 wymiana przycisku dyspozycji na 2 piętrze, winda 
N3127000332 /lewa/ 128,65 ; Winda Warszawa

56 Mandarynki 12 wymiana sprężyny drzwi półautomatycznych na 3 piętrzę 
winda N3127000332 /lewa/ 267,34 Winda Warszawa i

57 Mandarynki 12 wymiana baterii podtrzymania pamięci Ster Dźwig 
N3127015149 /prawa/ 105,57 Winda Warszawa

58 Mandarynki 12 wymiana amortyzatora drzwi kabinowych N3127015149/prawv7 272,38 Winda Warszawa
59 Mandarynki 12 wymiana baterii podtrzymania pamięci Ster dźwigu 

N3127015149 /prawy/ 105,57 Winda Warszawa

60 Mandarynki 12 czyszczenie i malowanie drzwi szybowych parteru wraz z 
ościeżnicą dźwig N 3127015149 /prawy/ 750,60 Winda Warszawa

61 Mandarynki 12 wymiana zamka drzwi N 3127015149 /prawy/ 638.47 Winda Warszawa j
62 Lanciego naprawa daszka ki.V! 677,13 Rydmar
63 Lanciego 6 montaż polewaczki do celów administracyjnych kl. VIII 486,00 | Alsan
64 Lanciego 6 udrożnienie wentylacji łazienki oraz montaż nasady 

turbowentylator lok. 24 410,40 K.Niewiadomska

! 65 Lanciego 8 wymiana kominków wentylacyjnych szt. 2,wyklejenie komina
papą . ................... ........................ ........

677,17 Rydmar

66 Lanciego 8 wyklejenie dachu papą ok.17 m2 798,66 Rydmar
I

67 Lanciego 8 wymiana kominków wentylacyjnych szt.2, oklejenie komina 
i papa termozgrzewalną lok. 19 778,90 Rydmar

68 Lanciego 8 udrożnienie przewodów wentylacyjnych kuchni i łazienki lok. 36 367,20 K.Niewiadomska

69 Lanciego 8 montaż nasad kominowych typu turbowentylator w kuchni i 
! łazience lok. 36 604,80 K.Niewiadomska

70 Lanciego 8 * udrożnienie przewodu wentylacji kuchni i montaż nasady 
turbowentylator lok. 34 572,40 K.Niewiadomska

71 całość całość wykonanie chodnika przy budynku Mandarynki 6 2 345,73 Rymix Bis
72 całość całość wykonanie chodnika przy budynku Mandarynki 4-6 2 926,23 Rymix Bis
73 całość całość naprawa asfaltu przed wejściem do kl. schodowej od stron , 614,75 Rymix Bis

\
< ■
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windy dla niepełnosprawnych Lasek Brzozowy 5 r •i
7475 ! całość całość odwodnienie drogi / wykonanie cieku/ przy budynki Lasek 

Brzozowy 16 2 042,12 Rymix Bis
76 całość całość odwodnienie skarpy przy budynku Mandarynki 10 i 8 5 798,22 Rymix Bis
77

' 78 1
całość całość ; odwodnienie drogi przy budynku Lasek Brzozowy 10 3 538,71 ! Rymix Bis
całość całość chodnik na placu zabaw przy Mandarynki 10 4 432,00 ' Rymix Bis

! 79 całość całość oznakowania poziome nieruchomości nr 6 5 003,60 Patrol
80 całość całość wykonanie karmika d!a ptaków 422,12 Rydmar
81 całość całość oznakowania poziome nieruchomości na parkingach Lasek 

Brzozowy 9,2,Mandarynki 6,12 985,60 Patrol
i

! 82 całość całość czyszczenie studzienek deszczowych 3 530,10 Uni Kan
1 83 całość całość montaż kryz blokujących przepływ wody c.o. Lasek Brzozowy 

1,2.5, 12,13,18, Mandarynki 6,12 1 440,00 Holender serwis

84 całość całość odbicie tynków z balkonów LB 3/33, 6/24, 7/14, Lanciego 6/52, 
54, 72 1 297,55 A-bud

, RAZEM 84 250,10
i'
i

NIERUCHOMOŚĆ NR 7 ------------------------------------------------- 1

!
|

1 KEN 36 Usuwanie awarii- demontaż luźnych elementów żaluzji 
wentylacji, inwentaryzacja krat wentylacyjnych 738,00 Zablocky

2 KEN 36 Prace dekarskie, montaż i uszczelnienie obróbek blacharskich 
- iok. 265 352,19 Rydmar

3 KEN 36 A przepchanie poziomu kanalizacji w budynku al. KEN 36A lok. 
użytkowy 9a /gab. stomatologiczny/ 756,00 Uni Kan

4 KEN 36 A drobne naprawy windy ki. II N3127007494 1 840,91 Winda
5 KEN i 36 drobne naprawy windy N3127008677 94,77 Winda
6 KEN 36 A zakup grzejnika Apteka I piętro 332,47 Respol Export
7 KEN j 36 A zakup grzejnika Apteka parter 418,08 Respol Export

8 KEN
i

i
36 przegląd i weryfikacja uszkodzeń 2 szt. drzwi 

dwuskrzydłowych p.poż 553,50 AS SA Abloy

9 KEN 36.36A naprawa uszkodzonych drzwi p.poż wzdłuż rampy 
| rozładunkowej 2 338,23 ASSA Abloy

10 KEN 36 A i naprawa drzwi 3 sztuki + samozam/kacze kl. !,II.V 3 408,00 Juka
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11
i

KEN
!

36 i
I

naprawa drzwi 6 szt. drzwi aluminiowych wejście od Carrfour, 
2 kpi. drzwi, wejście od strony wschodniej 2 kpi. drzwi .wejście 
od biura ochrony 2 kpi drzwi piętro il pom. 215 i 202- 2 okrągłe 
okna po 2 skrzydła

S 288,00 l
ii

Juka

I
12

I
KEN 36

awaryjna wymiana w centrali wentylacyjnej N-W BS-7 
/obsługującą Galerę Ursynów/ wymiana paska napędowego, 
przekaźnika i wyłącznika termicznego/ klatka B

2 927,40 Marsan

13
|

KEN
I

36
awaryjna wymiana w centrali wentylacyjnej N-W BS- 
7/obsługującą Galerę Ursynów/ wymiana paska napędowego 
klatka A

1 414.50 Marsan

14 KEN 36 A
.

wymiana szyby bezpiecznej z zadaszeniu nad klatką 
schodowa kl. IV 669,20 Butymex

15 * KEN 36 wymiana suwaków panela drzwi kabinowych windy kl. B 
N3127008614 94,77 Winda

16 KEN 36 wymiana przycisku alarmu w windzie N31227008673 Winda

17 i KEN 36 pomiary i dobór kompensatorów montaż 2 układów 
kompensatorów w rozdzielni B 5 904,00 Atest

18 • KEN 36 wymiana kontraktu i przeciwkontaktu drzwi Fermator KEN 
36kl.V dźwig N3127007500 251,16 Winda

19 KEN 36 naprawa 3 szt. szlabanów 410.82 Kaitech

20 KEN 36 wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego komora 
śmietnikowa poziom." 0" 652,72 Alsan

f  21 KEN 36 wymiana wyłącznika różnicowo-orądoweg0 w dźwigu kl. B Winda
22 KEN 36,36A prace ślusarskie -naprawa i regulacja drzwi 2 200,00 Juka

| 23 KEN 36,36A
opis techniczny wraz z fotodokumentacją elewacji z tafli 
szklanych dokumentujących przyczynę przenikania wody, 
wilgoci do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych w budynku al. 
KEN 36

1 107,00

f
Jebudu

24 KEN 36
wykonanie uszczelnienia elementów poziomych taśmą 
samowulkanizującą dekarską ogniomuru oraz elementów 

: stalowych zamocowanych do w/w muru. Zamocowanie rury 
j spustowej na poziomie XIV pietra

5 400,00 Jebudu

25 KEN 36 wymiana kontraktu i przeciwkontraktu drzwi Fermator dźwigu 
! N3127008613/prawy/kl. B 251,16 Winda

26 KEN 36 uszczelnienie obróbek blacharskich lok. 49 729,37 Rydmar
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1 Raabego 13 naprawy dekarskie 418,12 Rydmar
2 ( Raabego 13 naprawa daszku nad wejściem do budynku, wymiana obróbek 

blacharskich 1 583,34 Rydmar
3______ Raabego 13 naprawa szlabanu ręcznego 1 617,45 Kaltech

j RAZEM 3 618,91 I

I NIERUCHOMOŚĆ NR 14

! 1 Lanciego 10G wymiana falownika KDL dźwigu N22074041850 7 560,00 Kone
2 Lanciego 10G czyszczenie studzienek deszczowych 86,10 i Uni Kan

RAZEM 7 646,10
; i NIERUCHOMOŚĆ NR 15

1 Belgradzka 14 wymiana suwaka/prowadnica /przeciwwagi/ SIG7 16 MM-1 szt. 626,40 KONE
2 Belgradzka 14 wstawienie zaworów kulowych lok. U-15.U-17 Aisan

! 3 Belgradzka 14 wymiana sprężyny bramy garażowej 738,00 Atest

4 Belgradzka 14
wymiana przepustnicy DN 100 pod stanowiskiem kontrolno- 
alarmowym oraz zaworu DN 50 na poziomie 0 przy 
pomieszczeniu ochrony

2 460,00 Normbud

i 5 Belgradzka 14 uszczelnienie włazu 756,00 * Rydmar
6 Belgradzka 14 naprawa zerwanych przewodów i uruchomienie bramy p.poż 

w garażu "0" Astrum-Wibram
i

7 Belgradzka 14 uszczelnienie klapy oddymiającej 1 366,29 | Rydmar
! 8 Belgradzka 14 uszczelnienie włazu 1 131,94 | Rydmar

9 Belgradzka 14 skucie płytek gresowych i ułożenie płytki Piccolo, montaż 
wycieraczek 12 515,37 RYMIX-BlS

10 Belgradzka 14 przeniesienie grzejnika na kl. schodowej nr IV na poziomie +1 486,00 i Aisan
11 Belgradzka 14 kalibracja głowic c.o. w miejscu zainstalowania w garażu 3 690,00 ; Exgaz
12 Belgradzka 14 oznakowania poziome na parkingach -25 stanowisk 1 904,04 Patrol

13 Belgradzka 14 demontaż stelażu po reklamie .naprawa uszkodzonych ścian 
i przy aptece 756,00 Alpat

i 14 Belgradzka L 14 i wymiana 6 szt akumulatorów obsługu ;cych zasilacze 2 J73,41 Supon



sygnalizatorów akustycznych
15

i.
Belgradzka 14 ł

naprawa przyśpieszaczy i wymiana urządzeń antyzalewowych 
na stanowiskach kontrolno-alarmowych instalacji tryskaczowe j 5 387,40 NORMBUD

16 j Belgradzka
1

14 wymiana 30 szt. akumulatorów obsługujących bramy p.poż 
oraz system oddymiania klatek schodowych 4 409,55 Supon

i 17 Belgradzka 14 naprawa bramy p.poż. w garażu poz. 0 2 164,80 NGR Technologie
18 Belgradzka 14 demontaż banera reklamowego 216.00 Jebudu

19 I Belgradzka 14 ; skrócenie drzwi wejściowych do lokali użytkowych 
U13,15,17,19 4 083,60 Juka

20 Belgradzka _ _14 . uszczelnienie rury odwadniającej taras kl. III lok 53 1 026,00 J.Kosowski
21 Belgradzka 14 wymiana przycisku dyspozycji kl. I N 40042966 340,42 Kone
22

I
Belgradzka 14 wydłużenie komina, montaż nasad kominowych, montaż 

nawiewnika w ramie okiennej lok. 51 518,40 K.Niewiadomska

i•-__-..
RAZEM 46 123,22

i

| NIERUCHOMOŚĆ NR 16
.........................  ■ ■ j____________ i______ __________ i

1 Lanciego 11 przełożenie chodnika ok. 22 m2 1 539,84 Rymix Bis
i 2 Lanciego 11 wymiana centrali z enkoderem w bramie garażowej 984,00 Ei-montonik

3 Lanciego 11 naprawa i regulacja drzwi wejściowych 400,00 Juka
4 Lanciego 11 uszczelnienie parapetu lok. 78 40,01 Rydmar

! 5 Lanciego 11 naprawa rury spustowej 138,51 Rydmar
6 Lanciego 11 sprawdzenie kamerą przewodów wentylacyjnych 21 mb 464,94 K.Niewiadomska

: 7t Lanciego 11 udrożnienie i odgruzowanie przewodów wentylacji 
grawitacyjnej 410,40 K. Niewiadomska

i 8i Lanciego 11 wymiana chwytaczy ślizgowych aparatu chwytowego 
N3127005311 .N3127005310 3 043,77 Winda

r  9 Lanciego 11 montaż kryz blokujących przepływ wody c.o. 90,00 Holender serwis
10 Lanciego 11 j wymiana kurtyny świetlnej w dźwigu N3127005108 1 689,00 Winda

RAZEM 8 800,47 |

I i j

str. 4 0 ^ 9



ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
ROZLICZENIE KONSERWACJI 2015 R

L.p. Rodzaj konserwacji
KONSERWACJA PODSTAWOWA

1 konserwacja sanitarna
2 konserwacja elektryczna
3 konserwacja budowlana
4 konserwacja placów zabaw
5 konserwacja instalacji p.poź.

U 6 konserwacja instalacji wentylacji
7 konserwacja dróg i chodników
8 konserwacja węzłów c.o.
9 przeglądy techniczne okresowe
10 dozór techniczny
11 dzierżawa podzielników
12 dzierżawa ciepłomierzy

RAZEM (koszty roczne)
I KONSERWACJA POZOSTAŁA

1 usługi porządkowe
2 konserwacja zieleni
3 ochrona nieruchomości
4 konserwacja pozostała

(............ RAZEM (koszty roczne)

ŁĄCZNIE



496 768 29 
198 656,26 
223 875,321 
45 165,79 

136 043,55 I 
211 852,11 

23 754,77 j 
2 265,60 

59 083,86 ' 
52 575,00 
52 995,02 ] 
85 168,38 

1 588 203,95

W artość roczna w z ł __________1

1 747 239,78 
204 571,45 
850 435,79
36 050,99

2 838 298,01

4 426 501,96

str.



3. Eksploatacyjne (administracyjne)
a) zlecanie i kontrola usług związanych ze sprzątaniem budynków, 

terenów zewnętrznych, dezynfekcji, dezynsekcji oraz 
z wywozem nieczystości;

b) bieżącą obsługę mieszkańców, użytkowników, interesantów;
c) zlecanie i kontrola usług związanych z utrzymaniem zieleni (prace 

pielęgnacyjne, konieczne wycinki drzew, nadzór nad pracami 
porządkowymi związanymi z terenem zewnętrznym nieruchomości)

d) udzielanie pisemnych odpowiedzi na korespondencję przychodzącą 
oraz przygotowywanie korespondencji zewnętrznej odpowiadającej 
potrzebom jej nadawców - w 2015 roku podjęto działania lub 
pisemnie odpowiedziano na skierowane pisma w ilości ok. 600 
sztuk;

e) przygotowywanie wniosków i nadzór nad konieczną wycinką drzew 
(wspólnie z firma konserwującą tereny zielone);

f) nadzór i typowanie zmian w układzie chodników na terenie 
poszczególnych nieruchomości (np. likwidacja przedeptów);

g) przeprowadzanie ankiet i organizowanie przetargów na wynajem lokali 
pozsypowych;

h) ścisła współpraca z pracownikami pionu w celu zapewnienia 
najlepszego, bieżącego funkcjonowania wszystkich zasobów.

Realizacjo planu rzeczowo -  finansowego remontów w 2015 r. prowadzono w 
oparciu o zatwierdzony przez Rade Nadzorcza Pian remontów - Uchwała nr 11/2015 
z dnia 12.01.2015 r. w s, rawie przyjęcia Planu remontów na 2015 rok.

Dzięki powyższym działaniom w poszczególnych komórkach pionu:
• sukcesywnie poprawiano stan techniczny zasobów poprzez prowadzenie 

świadomej polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych 
potrzeb oraz planów remontów i modernizacji (ta poprawa ma też 
odzwierciedlenie w zewnętrznej ocenie audytorów dokonujących 
przeglądów technicznych);

• zapewniono bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali (utrzymanie 
ich właściwego stanu technicznego oraz dostęp do podstawowych 
mediów);

• poprawiono jakość zarządzania mieszkaniowym zasobem Spółdzielni 
poprzez dalsze podniesienie jakości działań administratorów 
i pracowników technicznych;

• wprowadzono bloki tematyczne poszczególnych rodzajów robót 
remontowych w celu usprawnienia odbiorów, uzyskania bardzo 
korzystnych cen usług budowlanych dzięki komasowaniu zamówień, 
uzyskania maksymalnych efektów rzeczowo-finansowych;



* przekazanie wielu pomieszczeń wspólnych (dotychczas nieużytkowanych) 
dla potrzeb mieszkańców na potrzeby wózkowni, rowerowni, pomieszczeń 
rekreacyjnych:

o Lasek Brzozowy 12 -  rowerownia 
o Lasek Brzozowy 16 kl. VII -  wózkarnia - rowerownia 
o Raabego 1 kl. VI -  suszarnia (na prośbę mieszkańców) 
o Raabego 9 kl. IV -  rowerownia 
o Raabego 8 kl. IV -  siłownia 
o Lokajskiego 14 -  rowerownia
o Lokajskiego 24 -  wózkarnia dla przedszkola (po pomieszczeniu 

pozsypowym)

Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej i estetyki 
zasobów sprawowali branżowi inspektorzy nadzoru robót budowlanych, inspektorzy 
ds. konserwacji oraz administratorzy. Zmieniła się także forma zatrudniania kadry 
technicznej -  większość inspektorów jest zatrudniana zadaniowo do konkretnych 
robót budowlanych lub instalacyjnych.
Bieżąca konserwacja ogólnobudowlana, sanitarna i elektryczna prowadzona była 
zgodnie
z zawartymi umowami ze stałymi firmami konserwującymi zasoby.
Prace najpilniejsze z punktu widzenia przyjętych założeń remontowych zaplanowano 
i wykonano w ramach odpisu na fundusz remontowy 2015 roku oraz ze środków 
odzyskanych, niewydatkowanych w latach ubiegłych.

Poniżej podano podstawowe wartości z realizacji planu remontów na 2015 rok: 
Wartość odpisu na Fundusz Remontowy -  4.531.257,75 zł 
Wartość robót zaplanowanych -  8.652.298,20 zł
Wartość robót zrealizowanych -  8.910.284,24 zł
Wartość naliczonych kar umownych -  152.481,31 zł

Wykonywanie prac remontowych ograniczały zaległości w opłatach, jakie 
wnoszą mieszkańcy za używanie lokali.

W celu wyłonienia wykonawców usług i robót konserwacyjno-remontowych, 
zgodnie
z Regulaminem postępowania w sprawie wyboru oferentów na wykonanie 
w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM "Przy Metrze" 
przeprowadzane były przetargi nieograniczone z zamieszczaniem danych 
w ogólnokrajowych portalach przetargowych, prasie, tablicy informacyjnej 
w Spółdzielni.

Dzięki takiej procedurze i wykorzystując koniunkturę na rynku robót 
budowlano-instalacyjnych (ogłaszanie przetargów w okresie zimowym lub 
wczesnowiosennym) podpisano umowy z firmami oferującymi bardzo korzystne 
ceny. Wykorzystując zaoszczędzone środki uzyskane w przetargach na remont

U
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balkonów, wykonano dodatkowo remont balkonów w 5 budynkach, które były 
typowane do realizacji w 2016 roku.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych przetargów podano 
w rozdziale „Przetargi".

1.1.1. Stan techniczny i remonty zasobów mieszkalnych
Stan techniczny budynków stanowiących w 100 % własność SM „Przy Metrze” 
wymaga przeprowadzenia szeregu remontów i napraw doprowadzających budynki 
do właściwego stanu użytkowego.
W planowaniu i wykonywaniu prac remontowych na 2015 r. realizowanych w ramach 
odpisu na fundusz remontowy, przyjęto podstawowe zasady kwalifikacji robót:

• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców (remonty balkonów, remonty 
dźwigów, remonty nawierzchni i podestów);

• prace wymagane prawem (legalizacja urządzeń pomiarowych, realizacja 
decyzji Straży Pożarnej);

• kontynuacja prac termomodernizacyjnych mających na celu uzyskanie 
oszczędności
w zużyciu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (dokończenie 
wymiany naświetli kiatek schodowych, zabudowa ścianą murowaną z oknami 
PCV);

• utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym (m.in. naprawy ślusarskie, 
dekarsko -  blacharskie);

• podniesienie stanu estetycznego budynków (remonty holi wejściowych, 
wymiana posadzek w korytarzach, malowanie);

• poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez 
prowadzenie świadomej polityki remontowej określonej na podstawie 
rzeczywistych potrzeb oraz planów remontów i modernizacji;

Poniżej podano zakres rzeczowy i finansowy prac remontowych dla poszczególnych 
nieruchomości.



Realizacja planu rzeczowo -  finansowego remontów w 2015 roku.

1.1.2. NIERUCHOMOŚĆ nr 1 - Lokaiskiego 6,8.10.12 14.16.18.20.22 24-26 28.20

Odpis w ciężar kosztów lokali mieszkalnych
Odpis w ciężar kosztów lokali użytkowych 6 314,76
Odpis w ciężar kosztów miejsc postojowych 0,00
Odpis dodatkowy 13 039,02
ODPIS ŁĄCZNY NA FUNDUSZ REMONTOWY 692 859,42
Odpis dodatkowy 13 039,02
ODPIS ŁĄCZNY NA FUNDUSZ REMONTOWY ___  692 859,42

u
I
...... .

Lokalizacja Rodzaj robót

Wartość
planowana
po korekcie _ . wartość robót 
Decyzja RN 9 zapłacona 
212/2015 z 
28.09.2015

potrącenia,
kary

umowne, wykonawca 
pozyskane 

środki

1 Lokajskiego 10 
17 klatek/

Wymiana ślusarki, roboty instalacyjne, wymiana 
daszków

! !
143 573,10 143 573,10 Remax

2i

.
Lokajskiego 30 

/8 klatek/
Wymiana ślusarki, roboty instalacyjne, wymiana 
daszków 167 923,56 167 897,56 1 Remax

. zakup dziennika budowy 26,00 „Anielik"

I
I 3

i

Lokajskiego 28

Remont balkonów
7.11,15,19,23,27,31,35,39,43,2,6,10,14,18,22,
26,30,
34,38,42,41.37,33,29,25,21,17,13,9.5 1,42,41 43

123 423,00 123 423,49

‘ ..........  [ _  j
Maciej Cykowski

i

| 4

i

Lokajskiego 22

Remont balkonów
8,12,16,2,6,10,49,51,55, 56,54,52,50,23, 
21,17,19,24,25.28,35,22,34,36,41,43,22, 
20.18,31,29,27,32,30,26,37,40, 38,47,45,48.46,44, 
42 BHP

76 811,66 76 811,66
I
I Maciej Cykowski
! ;

! 4A Lokajskiego 6

L  .

Remont balkonów ze ścianami bocznymi 
1,3,5,7,10,12,16,18,22,25,29,31,30,19.21,23, 
8,6,4.2

decyzja
Rady

110 150,37 92)2015*2 70 593,29 
dnia

24,.08.2015

•
Maciej Cykowski

Ć K



4 8 'i
Lokajskiego 16 Remont balkonów ze ścianami bocznymi 

3,5,7,4,6,8,15,19,21,23,20,22,24,28,30,32,29

5 Lokajskiego 8 Remont holu wejściowego wraz z wymianą drzwi 
do klatki schodowej i piwnicy

- j modernizacja domofonu Lokajskiego 8

• i
montaż grzejników aluminiowych na klatce 
schodowej Lokajskiego 8

6 ! Lokajskiego 14 Remont holu wejściowego wraz z wymianą drzwi 
do klatki schodowej i piwnicy

r _  i modernizacja domofonu Lokajskiego 14

i _ _  __  , ...
montaż grzejników aluminiowych na klatce 
schodowe' Lokajskiego 14i

7 1 Lokajskiego 24 Projekt wraz z remontem holu wejściowego, 
wymiana drzwi do klatki schodowej i piwnicy
wykonanie projektu aranżacji

i .  i montaż konstrukcji zastępczej w miejsce szachtów 
piętrowych Lokajskiego 24

ji zakup i montaż grzejników na klatce schodowej 
Lokajskiego 24

wymiana kasety domofonowej Lokajskiego 24

8 1 Lokajskiego 28 Projekt wraz z remontem holu wejściowego, 
wymiana drzwi do klatki schodowe’ i piwnicy

- wykonanie projektu aranżacji

-
montaż konstrukcji zastępczej w miejsce szachtów 

; piętrowych Lokajskiego 28

i ■ 1 zakup i montaż grzejników na klatce schodowej 
i Lokajskiego 28

9 Lokajskiego 8,28 j Wymiana wodomierzy
- j uzupełniający montaż wodomierzy



•
95 853,38

decyzja
Rady

Nadzorczej 
92/2015 z 

dnia
24,,08.2015

91 837,00 Maciej Cykowski

t

63 477.25
Realizacja j 

robót środki 
z 2014 roku

62 559,25 5 875,00
Inwestycje 
Budowlane 

Edyta Lucińska

540,00 Teleradiomechani 
ka Domofon /

i
378,00 Holender Serwis

]
63 207,25

Realizacja 
robót środki 
z 2014 roku

62 559,25 5 875,00
inwestycje 

Budowlane Edyta 
Lucihska

270,00 Teleradiomechani 
ka Domofony

378,00 378,00 Holender Serwis

64 278,00 59 400,00 Maciej Cykowski

i ............ 3 690,00 A.G. Projekt

1 188,00 Atest }

378,00 Holender Serwis

648,00 Teleradiomechani 
ka Domofon/

65 477,83 59 400,00 Maciej Cykowski

3 690,00 A.G. Projekt
...................

2 387,83 Atest

378,00 Holender Serwis

14 990.84
L

14 042,16 Minol-Zenner
680,84 Minol-Zennerstr. 466/>



uzupełniający montaż wodomierzy Lokajskiego 8 
m 34

10

~11

Lokajskiego 28 Wymiana WLZ, wymiana oświetlenia w piwnicach i ; 
klatce schodowej

Lokajskiego 
8.14,24,28 !

Wymiana okien z parapetami zewnętrznymi w 
pomieszczeniach pozsypowych

12 Lokajskiego 8 Remont śmietnika
- ! rozbiórka starego śmietnika

wykonanie posadzki betonowej w śmietniku 
Lokajskiego 8

13 Lokajskiego
14/16 Remont śmietnika

- rozbiórka śmietnika, ułożenie płyt chodnikowych
- wykonanie fundamentu pod altanę śmietnikową
14 Lokajskiego 28 Remont śmietnika

i
15

i

Plac zabaw dla 
dzieci

Lokajskiego 26

Doposażenie placów zabaw dla dzieci w wieku 1-4 
lat

16
Plac zabaw dla 

dzieci
Lokajskiego 28

Doposażenie placów zabaw dzieci w wieku 1-4 iat

j

17

ii?
Place zabaw dla 

dzieci
Lokajskiego 14

j

| Doposażenie placów zabaw dzieci w wieku 5-8 lat

i

i usunięcie zabawek na placu zabaw, korytowanie
pod nowe zabawki, wypełnienie koryta piaskiem, 
likwidacja piaskownicy Lokajskiego 14



267,84
I

I Holender Serwis

29 808,00 | 29 808,00 Atest

19 008,00 17 064,00 •

i
2 733,50 PI MAR

25 254,26 20 494,26 Ślizex
4 200,00 A-Bud

| 3 643,51 A-Bud
I

17 497,98 16 021,98 I $!izex 

Rymix Bis9 68070
1 475,00 Rymix Bis

25 261,05 25 261,05 Ślizex
finansowane 
ze środków 
uzyskanych 

od
sponsorów 
kwota 5000 
zł Oranoe

i i 
i
i

finansowane 
ze środków 
uzyskanych 

od
sponsorów 
kwota 5000 
zł Orange

6 634,76

Wartość 
robót 36.635 

zł
finansowane 
ze środków 
uzyskanych 

od
! sponsorów 

kwota 30000 
zł Play

29 771,97

|  j
150,00 Active Linę

i I
! i

i 6 86279 Rymix Bis

str. 47/ćy?



17A
lokajskiego 4, 5. 
8. 10. 12, 14, 16, 
20, 22 24, 25, 3G

Remont podejść wraz z podestami wejściowymi do 
budynków

Prace interwencyjne
wykonanie nawierzchni z tłucznia przy budynku 
Lokajskiego 30
wykonanie podjazdu do śmietnika 
wymiana pionu kuchennego ciepłej wody z 
cyrkulacją Lokajskiego 30 m 25,27,29,31 
montaż balustrady na dachu hydroforni
Lokajskiego 8A____  __________
posze^enie drogi ułożenie kostki Lokajskiego
30/26 ki. 11/IV, ki. V II ____________________
poszerzenie parkingu Lokajskiego 4 
wykorytowanie wzdłuż chodnika, wypełnienie 
g rysem bazaltowym Lokajskiego 24 
rozbicie klocków betonowych i ułożenie chodnika 
przy budynku Lokajskiego 14 

! zasilenie tablic ogłoszeniowych Lokajskiego24 
I montaż kolców przeciw ptakom na parapetach 

budynków wysokich Lokajskiego 8,14.24,28 
oznakowanie poziomego parkingu przy 
Lokajskiego 22-mieisce dla niepełnosprawn <ch 
wykonanie barierki balkonowej Lokajskiego 22 m 2 
opłata za wydanie warunków zabudowy dla 
budowy wiatrołapu przed wejściem do budynku
Lokajskiego 8 ________ ______
opłata za wydanie warunków zabudowy na 
budowę przedsionka do budynku Lokajskiego 8 
opłata za wydanie warunków zabudowy na 

j budowę przedsionka do budynku Lokajskiego 14 
opłata za wydanie wawnków zabudowy na 

i budowę przedsionka do .budynku Lokajskiego 24 
opłata za wydanie warunków zabudowy na 
budowę przedsionka do budynku Lokajskiego 28



decyzja
Rady

Nadzorczej 
92/2015 z 

dnia
24.08.2015

167 941,99 Rymix Bis

i

11 072,95 Rymix Bis

441,08 i Rymix Bis

1 026,00 Holender Serwis

1 008,60 Holender Serwis

3 345,01 Rymix Bis

469.86 Rymix Bis

960,72 Rymix Bis

298,74 Rymix Bis

449,57 Atest

10 119,60 Jebudu

246,00 Patrol
4 108,20 Rymix Bis

107,00 Urząd Dzielnicy 
Ursynów

107,00
■ Urząd Dzielnicy 

Ursynów

107,00 Urząd Dzielnicy 
Ursynów

| 107,00 Urząd Dzielnicy 
Ursynów

107,00 Urząd Dzielnicy 
Ursynów



montaż tablic ogłoszeniowych Lokajskiego 
montaż wodomierzy w węzłach 

! przestawienie płotka 51 mb przy budynkach
____ __ Lokajskiego 12, 20 _______

wykonanie i montaż drzwi dwuskrzydłowych w
komorze pozsypowej Lokajskiego 8 __
wymiana drzwi drewnianych 'wzmocnionych w pom.

____________ ! pralni przeznaczonej na wózkamię Lokajskie go 14
' projekt dróg pożarowych 
wykonanie koncepcji projektowej remontu 2

__j rodzajów klatek schodowych w budynkach niskich
: kontrola stanu technicznego budynków 
; zmiana nastaw regulatorów w węźle (ze względu

___ _______j na obniżenie mocy zamówionej;
wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach 

, piętro l-X Lokajskiego 24
RAZEM

1.1.3. NIERUCHOMOŚĆ nr 2 - Belgradzka 18 20 22

Odpis w ciężar kosztów lokali mieszkalnych 
Odpis w ciężar kosztów lokali użytkowych 
Odpis w ciężar kosztów miejsc postojowych 
Odpis dodatkowy
ODPIS ŁĄCZNY NA FUNDUSZ REMONTOWY

I , I 

L p Lokalizacja

| !

Rodzaj robót
I

. Belgradzka
j 1 1 18.20,22

Wykonanie prac zgodnie z decyzją straży pożarne' 
- wyposażenie budynków w instalację hydrantową 
nawodnioną - Belgradzka 18,20,22 mokre ion



233,18 A-Bud
3 477.6C Holender Serwis

2 549,66 Holender Serwis

2 700,00 Eja-Met

1 370,00 A-Bud

4 573,00 691,48 Agraf 3

3 690,00 A.G. Projekt

3 920,00 BoDBud

5 338,20 Veolia Energia i

5 254,52 Atest

1 321 572,08 1 348 411,01 15 324,98

z ł 253 783,32
zł 26 545,80
zł 0,00
zł 210 600,00
zł 490 929,12

Wartość 
planowana 
po korekcie j 
Decyzja RN 
212/2015 z 
28.09.2015

j

Uwagi I wartość robót 
a zapłacona

potrącenia,
kary

umowne,
pozyskane

środki

353 762,86
Kontynuacja
zadania z 353 762.86 
2014r

i
wykonawca i

Jabłonowska
Spółka

Budowlana

s

str. 49// ^ y j



dokończenie prac

2 Belgradzka 18 
kl.l :ll 'Wymiana dwóch okien /wejście na dach/

wymiana okien Belgradzka 18
oom wózkami, pom wspólne ostatnia kondygnacja

3 Belgradzka 18 D . 
kl.l!/lewy Remont dźwigu

.
dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT

4 Belgradzka 20 Remont dźwigu

- n._________
dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT

- dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT

5\
1

Belgradzka 22 Remont dźwigu

dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT
-

________ .. .
dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT

P -
j -

Belgradzka 18 Remont śmietnika
rozbiórka śmietnika przy budynku Belgradzka 18 z 
wywiezienie gruzu wylanie 40m2 posadzki pod 
nowy śmietnik

i

"
wykonanie i montaż altany śmietnikowej 
Belgradzka 18|

7
i Belgradzka 20 Wymiana posadzki na korytarzach

i



wykonano w
1 000,00’ urnowy

140/2015

6 095,20 2 778,10 Pi mar

138 771,63 138.294,46 Winda Warszawa

297 120,00 232,0(T UDT
296 635,46 ............. j Winda Warszawa

253,00 UDT
297 119,03 232,00 UDT

Remont w
ra ma ch
uzyskanych
środków
finansowych
ze sprzedaży
miejsc
postojowych,
iub lokali
mieszk.

296 634,03 Winda Warszawa

253,00 | UDT
23 450,79 232,00 UDT. ____  ___

12 018,35 Rymix Bis

11 432,44 Ślizex
72.000
Środki
uzyskane z
dzierżawy
dachu
telefonii
komórkowe]

|

str 5 0 /^ y


