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14.800 zl + VAT w budynkach niskich lub 15.300 zl + VAT w budynkach wysokich
2st~now·qce cen~ 1 m pow·erzchn· lokalu.

iloczyn calkowi 'ej powierzchni ws~ystkich loksli mieszkalnych oraz kwoLy

1. St,'ony us ba.laj a , ze wynagrodzcnic wykonawcy za przedmiot umowy bedzie stanowilo

§ 3

2. Szczegolo.,ry hat-monogr-amrzeczowo-finansmlY pr-ac zawiera zaLqczni k nr- 2.

termin r-ozpoc7.Iilcia wykonania inwestycji. Zakol1czenie robot nas qpi w cLa u

J. Ustala sLe dzLeri uzyskania prawomocnej decyzji 0 pozwoLeni u na budowe jal<o

§ 2

3. Szczeg6!owy zakr ea or-az spoaob wykonania pr-zedmiobu umowy 01<['e51azaLaczn ik nr ).,
~

c/ wykonanie inwestycj i III sys temle generalnego wykonawstwa,

a/ przygotowanie Inwes tycj i.

b/ wykonanie projektu technicznego i budowlanego1

... 1

2. Zakres niniejszej umowy obejmuje:

J. Przcdrniotem umowy jest IIrybudowanie budynk6w mieszkalnych w obr-ebre ul' c

Migdalowejl Lanciego, K~N.

§ 1

zawarta zostaia umowa0 nast~puj~cej tresci:

zwanym w tresc' umowy "Inwestorem zast~pczym"

Tadeusz Adamczyk - V-ce Prezes Zarzqdu dis Technicznych2. • , a· ..

zwana .....tresci Umoit/Y"Spoldziel nia" a

Sp61dzielczym Zrzeszeniem Budowy Domk6wJednorodzinnych "Sbokr'o tka"

z siedzib:1\ w Warszawie przy ul. Biskupiej 14 wpisanym do Rejestru Sp61dzielni

pod poz, 1924 reprezentowanym przez:

Emilian Mar'an Regu ski - Prezes Zal'zqdu1.. .. , ..

o
\

Zast~pc~ Prezesa

- Prezesa Zarzqdu1. Ew~ Zacharewicz

2. E ibiet~ Dobrzanskq

"Przy Mctrze'l z siedzl ba w Warszawie pr'zy ul , Lanci ego ] 2 r-epr-ezentowana pr zez :

Wdniu •••• ~ .&r.u.d.~i.a.• • •• 1996 r. w Warszawie pomi~dzy Sp61dzieln' ~ flUeszkaniowq

o zast~pstwo inweo~orskie

Umowanr 3.2. ')196

NR
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1. Tytulcm zobezpieczenia roaz~zeriSp61dzielnl Iuwes bor-, Za6t~pczy zdeponu.jew

koala Sp61dzielni wekaeI wlasllY /uez prouos tu/ na kwotfil2% wynagr-odzcnla umowy.

§ 5

rallczol uotawowo odactkl za zwlok~.

W przypadku zwiokl w uregulowaniu faktury przekrac~ajqcej 30 ~ni lnwestor

ZaGt~pczy me prawo 'w(Jtrzymacbudowe do czasu,ur-egulowanLa'naleinoSci. ){05Zty

pr-zest.ojow zw'~kszaja "(oszt inweatycJ i.

..

pkt.a i b.

d. Platlloacibedq reallzowane na konto Iuwes bora Zastr:pczegona pods Lawie ~lystawio-

nych przez nlego faktur-'II lerminie 14 dnl od dal:ywystawienia Fak tur'y .. . ..
•• 't ,•

W przypsdku nle ur-egulowenle faktur-yw ber-ml nle J d dni lnwcsLor:Zas t;~pczybedzLc

na pocze t wynagrodzenia Inwes tora Zaetepczego za prace okr-esl.one'II § lust. 2

~J lnapektors nedzoru inwestorskiego wykonania poprzedniego etapu inwestycji.

3 Pi I i k k i 500 tys. 1 b .1' l {; d dni 3] -12. ]996 r-• erweza za cz a W woe e ..••••••••..• Z ¢uZ1S plLa-ns 0 n~a .. - -., .

..
81~ 'II trakcle reellz8cji ll1westyeJlna podstawio zaliczek platnych na 7 dni

przed r-ozpocaec Iem ko lejnych etep6w inwestycJi, bedacych przcdmiotcm odb Lorow

cz~sc1owych ustalonych 'II harmonogr-amle r'zeeZO\lJO-(inansowym Inwes tycjI .!

Ostatcczne rozliczenie naalqpi po dokonaniu odbioru koftcowego inwcsLycji przcz

Spo!dziell1i~.

2. Warunklern zaplacanla dr uglej 1 kolejnych zaliczek bedz Io a'twlcrclzeni.cprzez

J..Uslala sl~. ie tozliczcllieSp61dzl~lni z lnweslorem ZaGt~pczym b~dzic odbywalo

§ 4

Jednego miejsca + VAT.

4. W przypadku koniecznosci rozszerzenla-zakresu 'przedmiotu Jmdwy'wynikajq_cej

z przyj~tej przez Sp61dzielni~ koneepcji, Inweslor Zast~pczy wykona dodatkowe

roboty na podabawi e odr ebnych us ta.leuco do ceny 1 terminu.w formic aneksu do

niniejszej umowy.

postoJowych 'II g~rfliachpodzlemnych, kt6re uslala sl~ na kwotr:20.000 z): od
.'

GUS. Waioryzacji podlegaj~ poszczeg6 ne elernentyrobot.

3. Wynagrodzenie ol~reBlonew ua t v I nie obejmuje wynagrodzenia za budow,:micjsc

2. Wynagrodzenie Inwestora Za&t~pczego rna charakter slaly przez okrcs 6-rniesl~cy,

a naBt~pnle b~dzle podlcgalo sukcesywncj waJ.oryzacji wSkainikicm wzro~tu cen

rob6t budowlano-rnontaiowych dia budownlctwa mieszkaniowego. publikowanym przez
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prz~z Inwcstora Zast~pczego i zakonczy je najp6inlej w ci<tgu 14 dni od iell

rozpocz~c·a. W przypadku nie zakonczenia czynno§ci w tym term'~e. za date

odbioru koricovego uznaje 5i, pLerwszy dzLeri, w kt6ryrn zgotlnie z powyz.azym i

S. Inweator z.ast~pc7.yzaw iadom i SpoLdzLeLni e 0 gotowo~ci do odbioru koricowcgo

w·termlnic 7 dn przed cerminem jego rozpocz~cia.

Sp61dzleJnia rozpocznie czynnoici odbioru ko~cowego w terminie wSkazanym

wymaganych przez In5tytur.:jczobowi~zane do uczestniczenia w odbiorze koncowym -

zgodnle z przep' aam.i prawa budow lanego ,

, I •

nla jest przedstaw'onie przcz Wykonawcq wszystkich dokument6w i"protoko16w

4. Warunkiem dokonan.la odbioru koricowego obiektow i przekazania ieh do uiytkowa-

przez Inwcstora Zast~pczego gotowosci ich odbioru-
,;.)

1nla zobowi~zana jest do ich odb"oru w ciqgu 3 dn' roboczych, po zgloazeniu

3. W przypadku zakonezenia rob6t zarlikaj~cych lub ulegajqcyeh zakryciu. Sp61dzie-

zapis6w w dzlenniku budowy-

pr-scz lIlYlcsl·.oraZas t.epczego go l.ovosci do odb Lor'u- w formic odpowi.cdnich

budowy lnwes .ora Za5t~pr::zegoIJI ter-mlnie 3 dol roooczych od daty zgloszenia

Nadzoru Sp61dziclni wraz z przcdstawicielem Sp6ldzielni przy udziale Kierownika

2. Odbior6w cz~sciowych r-obot: oraz dos tar-czonych materialow dokonu]e lnspcktor

do odebranla przedmiotu UIILOI/IY po sprawdzeni u jego wykonania,

1. Inwestor Za6t~pczy zobowiE\zallYjest do przedstawienia do odbioru. a Sp61dzielnia

§ 6

[nwostorowi zast~pczemu do akcept;acji.
,"

wad.

Koszty zast~pczego usuni~da wad Spoldzielnla zobowi<tzana jest przedstawic

2. Uruchomicnle weksla moiliwe jcsL w przypadku stwierdzenia przcz InspekLora

nadzoru wad w przedmiocie umowy oraz nieusuni~cio jej w tcrminic uzgodnionym

ml~dzy stronami pod warunkiem udostepnienia przedmiotu. w kt6rym wystepuje wada.

3, po uplywic r~I<ojmi i w J r zypadku gdy n ie z aLsbniej a ol<olicZIlosciop isanc vI

pl<t.2Sp61dzlelnia dokona zwr ocu weks Ia. \IJ pr zypadku kOllle~zno~ci uruchon lcnla

wekela w okr eeIe rqkoJmi - zwr-ot kwoby , ne ~t6r& zoeta!. wystawiony wcksc L.

-naabapi po pomnieJszeniu jcj 0 It/C\rtosckoszt6w wyniklych z zastepczego usun iecLa

- 3 -



wynagr'odzen°a umownego , jezeli odabap i od umowy z przyczyn Lezqcych 10 j j

stronie.

31 lnwestor Zast~pczy zaplaci Sp61dzielni kar~ umownq w wysokosci:

sl 0,1% Z8 kaidy dzieri zwtokl ~I oddaniu o tapu budowy bedacego pr-zc duno em

odr~bnego odbioru, nie wi~cej jednak niz 10% ceny za ten przedmiot odbioru

bl 0.1% za kaidy dzie~ z\lllokiw oddaniu calego przedmiotu umowy, nie wiQcej

niZ 7 % za ca.l:yprzedmi.ot odbioru,

decyz'i 0 pozwo]eniu ns budowQ W zakresie obj~tym niniejsz~ umowq n

przyczyny. 0 k 6rej mOwa w zdaniu poprzedn·m.

2.' Sp61d~ Le Inia zaplac' lnwBS torowi Zas eepc zemU kar e urnowna ..I wysok05C i 5%

s anowi

Strony przewiduj~ nast,pujqce kary umowne:

1. nwestor Zast~pczy zapLaci Sp61d?;ielni kar e umownq W ~/ysokosci 5% wynagrodzenia

umownego , jeieli ods tap i od umowy z przyczyn leiqcych po jego s ronie. Nie uzy skani e

§ 9

1. Ustala 5',. ie okres r~kojmi za wszelkie wady budynkow oraz materia16w i urz~

dzcn wybudowanych, a Lakzc wykonane prace wynosi 3 lata, poczynaj ac od daty

odbioru koncowego.

2. Wszelkie wady ujawnione w okresie rQkojmi Sp61dzielnia zobowiqzuje si, zglos16

Lnwescor-owt Zast~pczemu .....formie pisemnej. Inwestor ZastQPczy zoboll/1qzujesIe

do u6uniQcia wad w terminie ustalonym ze Sp61dzielni~.

lnwestor Zas bepczy rnapr-awo do renegocj acj i war-unkow- umowy , pr-z ede wszys tkim

termin6w realizacji i wartosci umowy, w przypadku:

1. Zwloki w spelri:en'u warunk6w zawartych w § 4 pkt.~;,

2· Zaistnienia warunk6~1 atmosferycznych unIemoz Liw.iajacych wykonaru e rob6t zgodn le

z harmonogramem robot po tvn er-dzonych odpowicdnimi zapisami 'il dzienniku budowy ;

3. Zaistnien'a zdarzen, kt6re nast~pily po zawarciu umowy, a kt6rych strony nie

byly w stanie przewidziec w momencie jej zawarcia i kt6rych. zaistnienie lub

skutki unlemoillwiaj~ wykonanie umowy;

4. Konleczflosc wykonania rob6t dodatkOwych majC\cych wplyw na termin rea izacji;

5. Udokumentowania, ie k06zt infrastruktury przekroczyl 10% wartosc' inwestycji.

§ 8

ustalcniami Sp61dzielnia. mogla odebrac przcdmiot umowy, 0 i1e nie zostaly

protok61arnie stwierdzone wady obicktu uniemoiliwiaj~ce jego eksp10atacj~.

6. W przypadku nie pr-zya tapLenia pr zez Sp61dzielni~ do odb iorow W wYljnaczonych

terminach, Inwestor Zast~pczy dokona jednostronnych odbior6wo

§ 7

- 4 -
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S,.OKROTKA JEOUORODZIWIYC!I
~::::::::' "STOKROTKA"

Umow~ sporzqdzono w ~ jednobrzmiqcych egzemplarzach po 2 dia .kazdej ze stron.

§ J 3

Umowa wchodz' w iy~ie z dniem jej zawarcia z zastrzeieniem postanowiefi § 2.

§ 12

W zakresie nieuregulowanym niniejszq umow~ majq zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 11

wlasciwymi uprawnieniarni - IIlyznaczonywp iaem do dzLenn ika budowy .

budowy .
2. Ze strony Sp61dzlelni nadz6r pe!ni6 bedzie Inspektor nadzoru, legitymujqcy sie

legitymuj~cy sie Y/lasciwymi uprawnieniami - wyznaczony wpiscm do dz.icnnika
'.

1. Ze strony Inwestora Zast~pczego roboty bedz ie pr-owadzi I Kierownik budowy ,

§ ]0

sionej szkody-

c/ 0,1% za kazdy dzien zw~oki w usuni~ciu wady, ujawnionej w okresie r~kojmi

Llczone j od "'Iartoscielernent6w rob6 , ktorego wada dot.yczy.

4_ Strony zastrzegajq prawo dochodzenia przez ka2dq z nich odszkodowonia uzupel

niajCl~ego ponoaz accgo warto5c kar- urnownych - do wartosci r-zeczywtsc te ponie-

- 5 -



1. Zmienia sie w Umowie § 3 pkt. 1, ktory otrzymuje brzrnienie:
"Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Inwestora Zastepczeg za przedmiot

'.::'j Umowy bedzie stanowil iloczyn powierzchni mie zkan i kwoty 2 150.00 zl.
(slownie: dwa tysiace sto piecdziesiat zlotych) w budynkach okreslonych w
dokumentacji architektoniczno - budowlanej jako S2, S3 i S4 oral kwoty
2 180,00 zl. (slownie: dwa tysiace sto osierndziesiat zlotych) w budynku 5. dla
uslug w budynku S5 iloczyn powierzchni uslug ikwoty 3 400,00 zl.
(slownie: trzy tysiace czterysta zlotycb). Wynagrodzenie lnwestora a tepczego
za wykonanie budynku S1 ustala sie jako iloczyn powierzchni calkowitej wraz z
garazern i kwoty 2 150,00 zl. (slownie: dwa tysiace sto piecdziesiat zlotych),
Powierzchnia calkowita poddasza w budynku S1 zmniejszona zostanie 0 50% z
uwagi na zaniechanie robot wykonczeniowych.
2. Wartosc Umowy zgodnie z zalacznikiern nr 1 do niniejszego Aneksu ustala

sie na kwote 44 624 100,00 zl, (slownie: czterdziesci cztery miliony szescset
dwadziescia cztery tysiace 8tO zlotych).

§2

Zmienia sie § 2 pkt. 1 Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
.Llstala sie dzien 6-10-1997 r. tj. dzien uprawornocnienia wydanej przez
Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Warszawa Ursyn6w prawomocnej
decyzji jako terminu rozpoczecia wykonywania robot.
Terrnin zakonczenia robot ustala sie na 18 miesiecy od dnia rozpoczecia robot.

§ 1

Strony zgodnie postanawiaja, ze w Umowie nr 325/96 z dn. 5-12-1996 r.
wprowadza sie nastepujace zmiany.

Zawarty w dniu 19-06-1998 porniedzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba Warszawa ul. Lanciego 12
reprezentowana przez:
1) Ewe Zacharewicz - Prezesa Zarzadu
2) Andrzeja Matza - V -ce Prezesa Zarzadu
a Spoldzielczy Zrzeszeniem Budowy Dornkow Jednorodzinnych ,Stokrotka' z
siedziba w Warszawie przy ul. Biskupiej 14
zwanym w tresci Umowy lnwestorem Zastepczyrn reprezentowanym przez:
1) Emiliana Regulskiego - Prezesa Zarzadu
2) Tadeusza Adamczyka - V-ce Prezesa Zarzadu ds. Technicznych

Aneks nr 4
00 Umowy nr 325/96 z dnia 5-12-1996 roo
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. IS filllil 1.1 tet.: 1)73 n030

SPOLDZIELNIAI WESTOR ZAST~PCZY

Aneks sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.

§4

Pozostale paragrafy Umowy pozostaja bez zmian.

§3

Ryczaltowa kwota 44 624 100,00 zl. nie podlega waloryzacji i dotyczy robot \1t,!

granicach dzialki.
3. Wyzej wymieniona wartosc wynagrodzenia powiekszona zostanie 0

obowiazujacy podatek od towar6w iuslug - podatek VAT.



il.l ~1;; \'ill'J.1 g. "I 1i1~~,li:l; I 11:1' fi73 (11\:l1l

S.Z.B.DJ. "STPK~8-TKA"7£----)~ /
• ( . I. //.. I .

Voce pr~zj ZOll'%4du mgr ,fnt. EmiJian ReguJski
dr inz. Tn~/I!USZ dnmc%yk:C::::::::-""" Sl'01.t}Z1ElCl~ IDZE ZWI~

~ ~UOOW'{ DOh11l0W<-- /'IEOtmROOZllmVGH
"STOKROTKI\"

:. .:~,'.
t '.'-'11",-1-\~ 1..... _ I v~~

i : :.".~:.

§2
Zmiany niniejsze wchodza w zycie z dniern 22-09-1998 r.

§3
Aneks sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzernplarzach po dwa dla kazdej ze
stron.

zawarty w dniu 22-09-1998 r. porniedzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" z siedziba Warszawa ul. Lanciego 12
reprezentowana przez:
1) Ewe Zacharewicz - Prezesa Zarzadu
2) Andrzeja Matza - Z-c~ Prezesa
a Spoldzielczyrn Zrzeszeniem Budowy Domk6w Jednorodzinnych .Stokrotka'
z siedziba w Warszawie przy ul. Biskupiej 14
reprezentowanym przez:
1) miliana Regulskiego - Prezesa Zarzadu
2) Tadeusza Adamczyka - V..ce Prezesa Zarzadu ds. Technicznych

§ 1
Strony zgodnie postanawiaja, ze w Umowie nr 325/96 z dn. 5-12-1996 r.
wprowadza sie nastepujace zmiany:
I. § 3 pkt. 2 Umowy - wykresla sie
2. § 3 pkt. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:
"Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za budowe miejsc
postojowych w garazach podziemnych, ktore ustala ie na kwote 20 000,00 zl.
odjednego miejsca + VAT.
3. W § 4 pkt. lb po slowach ..... od daty odbioru koncowego rob6t..." dopisuje
sie " ...wykonanego zgodnie z obowiazujacymi regulaminami w S.M .Przy
Metrze".
4. W § 4 pkt. lb dopisuje sie zdanie .Dopuszcza sie fakturowanie rue czesciej
niz 1 raz w miesiacu zgodnie z procentowym zaawansowaniem poszczegolnych
etap6w robot objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym. Procentowe
zaawansowanie etap6w robot potwierdzane bedzie kazdorazowo przez
Inspektora Nadzoru."

INWESTOR ZAST~PCZYSPOLDZ[ j LNIA

ZA~ ~2i'--1 H<'
Aneks Dr's

Do Umowy nr 325/96 z dnia 5-12-1996 r.
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Z-CA PREZESA

~~
msr ElzbietrL DobrzQI'ts!?ir--

18.757 -

323,681,-i poddaszem

Do wplaty (roznica 1 - 2)

(2) Wysokosc naliczonego wkladu budowlanego z uwzglednieniem VI raty wraz z garazem

342.438,-i poddaszem

(1) Wysokosc naliczonego wkladu budowlanego z uwzglednieniem VII raty wraz z garazem

342 438,

22.403.-

320.0:36,-wraz z garazem i poddaszem

podatek VAT

Razem

Aktualna wartosc lokalu

64.661,-25,32 %Waioryzacja od 01.01.1997 r. do 31.10.1998 r.

38.625,-

216.750,-

750 zl * 51, 5Wstepna wartosc poddasza

Ponizej przedstawiamy wyliczenie:
Wstepna wartosc lokalu i garazu, tj. 1 500 zl * 144,5

Zgodnie z § 15 ust. 2 zawartej umowy Zarzad Spoldzielni uprzejmie zawiadamia, ze
r> termin wplaty VII raty wkladu budowlanego w kwocie: 18.757 - uplywa

31.12.1998 r.

ul. ..~:t::!.~.~.:;;~r.Y~?..J.!!:.4.t .
.... Oz:-:-7.~5. Warszawa

Zbigniew Sarata
panIPani

DCI ~ ~40198
polecony

Warszawa, dnia .~.tA1).9.92 .

Telefon 648-74-73
Faks 648-74-30

ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa

SPCt.DZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"
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Jurmlstrl Gmlny Warszawa·Ursyn6Y~
02-792 Walszawa

vI. Lal1ciego 14

AB173 5S)2/MU/OO

DECY

-Urz"d rn. st. Warszawy
81ulv v - i:tklurr I PbM"Uoa 1'!""run,n'1o

D. :.'IUI~'" DlitlnlC:Y l rs) n~'"

Dala I .,1. 06. 1007 \.~:

Na podstawie art. 104 KPA oraz art. 57 iart. 59 ust.I, 2 ustawy z dnia 07.07. 1994r.
Prawo BudowlanelDz.U. nr 89. poz. 414 z p6truejszymi zmianamil

oraz poronunienia zawartego w dniu 28.04.1995r. pomiedzy Kierownikiem Urz¢u Rejonowego
a Z3J"Z.lldein Gminy Warszawa-Ursyn6w IDz.Urz. Wojewody Warszawskiego Nr 9. Poz. 84/.

\V zwiazku z t.rclcil\ art. 89 ust. L ustawy I dnia 13.10.98r.-
Przepisy wprowadzajaee ustawy reformujace adminisl1acj~ publiezna (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

zezwalam
Spoldzielni Mieszkaniowej ltPRZY METRZE"

z siedziba przy ul. Lanciego 12 w Warszawie
oa uiytkowanie

zespolu zabudowy mieszkaoiowej "MIGDALOW A r' w sklad lct6rego wchodza budynki
oznaczone na planie zagospodarowania terenu oumerami budowlanymi :
SI - 16 segrnentow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami, S2, S3, S4 - wie-
lorodzinne z garazami w podziemiu, S5 - wielorodzinny z ushigami Vi parterze i garazern w

,. podziemiu, dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace smietniki oraz wolnostojqcy
budynek gospodarczy, zlokalizowanego na terenie dzialki nr ew. 4/1 W obr. 1-11-05 przy ul.
Lanciego w Warszawie, pod warunkie~ :
1. Doprowadzenia do naletytego stanu i porutdku na!¥ienchni j~dni, cbodnik6,\', trawnik6w ipoboczy

craz upon~dkowania terenu zapleeza bud.owy ujmowanego podaas prowadzenia robot budowla-
oych pny budowie osiedla "MIGDALOWA 1", oa ktOrycb wykonanie naJdada sj~ termiu do dnia
15.05.2000r. 0 'Yykonaniu prudmiotowych prac "Uwiadomic org.an administracjrarcbitektoniczno-
budowlne],

DANE OGOLNE BUDYNK6W MIESZKALNYCH
OZNACZONYCH NUMERAMI BUDOWLANYMI SI, S2, S3, S4, S5,

DWOCH STACn TRAFO, Dw6cH SMIETNIKOW .
oraz WOLNOSTOJt\CEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budvnek Nr $2
wielorodzinny z garatem w podziemiu

powierzchnia zabudowy 725,10 m'
powierzcbnia ca1kowita 2757,65 m'
powierzchnia utytkowa 2135,60 m'
kubatura 10050,00 m)
powierzchnia mieszkalna 1919,20m1

liczba lokali mieszkalnych 24 szt.
liczba i.zb mieszkalnych 78 SZl.
liczba kuchni 28 SZl.
powierzchnia garazu 622,04 m1

liczba stanowisk garazowych 20 szt.

Budynek Nr $1
16 segment6w jednorodzinnych w zabudowje geregowej

powierzchnia zabudowy 1445,20 m1

powicrzchnia calkowita 3112,20 m1

.--- powierzchnia utytkowa 2862.00 m1

I kubatura 12000,00 m)
powierzchnia mieszkalna 1066,00 m1

liczba lokaJi raieszkalnvch 16 szt,

hczba izb mieszkalnych 96 SIt.
hczba kuchni 16 szt.
powierzchnia garai:u 249,60 m1

ticzba sianowisk garazowych 16 szt

BudYQek Nr $3
wielorod7lnny 7. garaiem w podziemiu

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia utytkowa
kubatura
powicrzchnia mieszkalna
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb micszkalnych
liczba kuchni
powicrzchnia gnrnzu
IiC70;' stanowisk j.\<lral.ow)'ch

Budynek Nr $4
WJelorodzinny z garatem w podziemiu .

powierzchnia zabudowy 4054,10 m1

powierzchnia calkowita L0905,90 m'
powierzchnia u1ytkowa 7260,30 m'
kubatura 36900,00 mJ

powierzchnia miesz.kalna 6690,30 011

liczba lokali mieszl<a1nych 72 SZI.
liczba i.zb mieszkalnych 223 SZL
liczba kuchni 72 S7.1.
powicrzchnia garazu 3645.60 m2

Iiczba stunowisk gura!owy'ch 142 szt
- verte -

725,10012

2757,65 m'
2135,61 m2

10050,00 m)
1919,21m1

24 szt,
78 szt,
2452.t.

622,04 m'
22 szt, 'zz: j j' r2 j_J(/(.I()

Ltl__. 'i '
Wydaf otrzymal---4-(11D·h;/L~ ..
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c.d ze strony 1
- 2 -

Budynek Nr S5
wielorodzinny z uslugami w parterre igaratcm \V podziemiu

Stwiel :.: '" . ';i1alem

poe,

,.-.. powierzchnia zabudowy
powierzchnia caJkowita
powienchnia utytkowa
kubatura

smielnik wolnostojacy

powierzchnia zabudowy
powierzchnia caJkowita
powierzchnia utytkowa
kubanu3

..-

powierzchaia zabudowy
powierzchn.ia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia mieszkalna
powierzchnia uslugowa
liczba lokaU mieszkalnych
liczba izb mieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
Hewa stanowisk garai.owych

1639,50 m2

7113,60 m1

5014,40 m1

25550 m)
4222,40 m1

549,12 m1

81 szt ..
16.. SZl
81 szt

'. 1190,06 m1

48s2l

w0lnostojaca slacia trafo

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia u:tytkowa
kubatura

23,14 m1

23,14 m1

18,46 m'
51.67 m3

26,50 m1

26,50 m"
24,01 m'
67,24ml

35,84 m1

35,84 m'
29,92 m'
85,78 m)

$mietnik wolnostojacy

powierzchn.ia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia utytkowa
kubatura .

17,30 m1

17,30 m2

13,24 m2

48,44 m'

wolnostQjacy budynek gospodarczy

- vertc-

17,47 m1

17,47 m'
15,43 m'
48,92 ml

Zgloszony do uzytkowania zespol zabudowy mieszkaniowej w sklad ktorego wchodza bu-
dynki oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanymi Sl (16 seg-
ment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami), S2, S3, S4 (wielorodzinne z
garazarni w podzierniu), S5 (wielorodzinny z uslugami w parterze i garazern w podzierniu),
dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace srnietniki oraz budynek gospodarczy, zle-
kalizowany na terenie dzialki nr ew. 4/1 w obrebie 1-11-05 przy ul. Lanciego w Warszawie
zostal wybudowany na podstawie decyzji Nr 735/D/971MU z dnia 20.08. 1997r. lnwestor wy-
sl~i~ z wnioskiem 0 przyjecie do uzytkowania wykonanego obiektu, W dniu 28.02.2000r
stwierdzono protokolarnie, ze w zgloszonym do uzytkowania zespole zabudowy mieszkanio-
wej wprowadzono zmiany w stosunku do projcktu zagospodarowania terenu stanowi~cego
zalacznik do w/w pozwolenia, Odstepstwo dotyczy wykonania dodatkowego srnietnika oral.
zmiany sposobu uiytkowaniajednego zc smietnikow na budynek gospodarczy.

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia UZytkowa
lcubatura

Uzasadnienie



UrzCld m. st. WzrsZ3WY
81"0 .~rcbilrklgry·1 PI,r.,~~nl'!'rl<',,;<nntCO

D(IH:lIUr:l.. Dl,~lnk. : «, ~ n\ ....

Data \' 11. 06, 100;] ·2·

, Slwigrdzam zgodno~c Z oryginalem

c.d. ze strony 2

'-'''PC(JI t: - ',OR
-3- ~I

H "./~~ka

Zmiana zostala wykazana w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz budowlanej
inwentaryzacji powykonawczej. W zgloszonych do uzytkowania budynkach Nr S2, S3, $4
zmieniono konstrukcje stropu nad kondygnacja podziernna, Zmiana zostala potwierdzona w
dzienniku budowy. Do wniosku 0 pozwolenie oa uzytkowanie dolaczono wszelkie niezbedne
dokurnenty, w tym protokoly badan i sprawdzen oraz brak sprzeciwu do uZytkowania budyn-
kow ze strony : KR Panstwowej Strazy Pozarnej - zaswiadczenie z dnia 23.02.2000r. Nr Poi:
pi 6594171712000. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Panstwowa Inspekcja
Pracy oraz Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska zgodnie z act. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane IDz.u. nr 89, poz, 414 z pozniejszyrni zmianami/ zostaly powiadomione przez
Inwestora 0 zarniarze przystapienia do utytkowania budynkow, Nie zajecie stanowiska przez
w/w organy w ustawowym terminie, zgodnie z act. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, trak-

I' tuje sie jako nie zgloszenie sprzeciwu.
Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji slut)' stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, w ter-
minie 14 dni od daty doreczenia, za moim posrednictwem.

JednOCZeSnie przypominamy 0 obowiazku naloioilVm treScia art. 63 w/w ustawv ;
przechowywania przez okres istnienia obiektu dolcnmentacji powykonawczej On12 innych dokument6w
doryczacych obielctu
prowadzenia ksi¥lci obiektu budowlanego - zgodnie z. art. 64 w/w ustawy .

• b.



Przewodni. zqcy
Rady Nadzorczej i'zy Metrze"

Sekretar:
Rady Nadzorc ~jSM "Przy Metrze"

;; .~

A SI und Hansen

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

§3

Do realizacji Uchwaly zobowiazuje Zarzad Spoldzielni.

§2

Uchwala ..Zasady rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM <Przy Metrze>"
stanowiace zalacznik do niniejszej uchwary.

§ 1

Dzialajac na podstawie § 76 ust. 1 pkt 9 statutu Spoldzielni Rada Nadzorcza
~'.::':'. postanawia, co nastepuje:..

w sprawie: Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM "Przy
Metrze"

Uchwala Nr Z1/98
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"

z dnia 1.Y.!.Qfi.~.. 1998 f.

""" 4..-I • .
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e) "pum /powierzchnia uzytkowa rnieszkan/" - oznacza powierzchnie uzytkowa rnieszkan i
lokali ui:ytkowych w poszczegolnych budynkach i razern, wg pomiaru na dzien oddania
obiektu do uzytkowania, z pominieciem powierzchni gara.i:y i stanowisk postojowych
wbudowanych w budynek, oraz powierzchni og61nej budynku, do kt6rej zalicza si~
powierzchnie:
- klatek schodowych,
- holi,
- pralni,
- SU$Zaml,
- wozkowni,
- kornor zsypowych,
- poddaszy,
- piwnic,
- pornieszczen technicznych,
- balkonow,
-Toggi,
- itp.,

d) "koszty ogolne'' - oznacza koszty ponoszone w zwiazku z realizacja zadania, nie dajace
sic odniesc bezposrednio do poszczegolnych srodkow trwalych,

c) "koszty posrednie" - oznacza koszty budowy srodkow trwalych, towarzyszacych
budynkorn, ktore. to koszty, w ostatecznym rozliczeniu nalezy doliczyc do kosztow
budowy budynkow Ikoszty budowy infrastruktury podziemnej, stacji trafo, hydrofoni,
dzwigow, wezlow cieplnych, itpJ,

b) "koszty bezposrednie'' - oznacza koszty bezposrednio dotyczace budowy danych
jednostek srodkow trwalych; 0 ktorych mowa w ust. 1,

a) "rzeczywiste koszty" - oznacza koszty rzeczywiscie poruesione przez Spoldzielnie
Ikoszty zaewidencjonowane w ksiegach rachunkowych Sp61dzielnif.
Znaczy to, ze koszty dotyczace budowy lokali, ponoszone przez czlonkow lub innych
uzytkownikow z porninieciem Sp61dzielni, nie beda uwzgledniane przy ustalaniu
rzeczywistych kosztow budowy,

2. Znaczenie terminologii uzytej w niniejszych "Zasadach":

I. Rozliczenie kosztow inwestycji budowlanych pol ega na ustaleniu rzeczywistych kosztow
budowy poszczegolnych skladnikow majatkowych, ktore po zakonczeniu procesu budowy
beda stanowily samodzielne jednostki srodkow lrwalych pozostajace w skladzie rnajatku
trwalego Spoldzielni tub beda przekazane poza Spoldzielnie - odplatnie, lub nieodplatnie.
Polega takze na ustaleniu rzeczywistych kosztow budowy poszczegolnych lokali.

§l.

w SM "Przy Metrze"

Zasady rozliczania kosztow inwestycji budowlanych

zbyszex
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W zalaczeniu:
- akt notarialny z 2.10.1997r., Rep. A Nr 13556/97

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2013r. w sprawie udostepnienia
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, w zalaczeniu
przekazuje kopie umowy dzierzawy zawartej w dniu 2.10.1997r. porniedzy Zarzadern
bytej Gminy Warszawa-Ursyn6w a Spotdzielnia Mieszkaniowq .Przy Metrze", Rep. A
Nr 13556/97.

Ponadto informuie, ze zgodnie z ewidencja grunt6w segment budynku przy ul.
Lanciego 98, polozony jest na dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05, uregulowanej w
ksiedze wieczystej \AfA2M/00222009/6, wlascicielern gruntu jest m. st. Warszawa,
dzierzawca SM .Przy Matrze".

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Gospodarki Nieruchomosdaml
Delegatura w Dzielnicy Ursyn6w
al. Komisji EdukacjiNarodowej 61. 02-777 Warszawa,tel. (022) 5457422, faks (022) 545 7425
www.um.warszawa.pl

GK-D-XI1.1431.6.2013.LNO(2. LNO.XII) Warszawa, dn. 4- .06.2013
CRWIP/1734/13

Pan
Zbigniew Sarata
ul. Lanciego F. M. 98
02-792 Warszawa
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1

Przedmiotem lustracji byly nastepujace zagadnienia:

1. Organizacja Spoldzielni:

• statut Sp6ldzielni oraz wewnetrzny system normatywny Qc0mpletnosc

poprawnosc merytoryczna regulaminow),

• dzialalnosc organ6w Spoldzielni,

• struktura organizacyjna sluzb etatowych Spoldzielni.

2. Sprawy czlonkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Dzialalnosc inwestycyjna

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

• stan prawny gruntow,

• organizacja zarzadzania zasobami,

• uslugi komunalne,

• obsluga zasob6w w zakresie konserwacji inapraw,

W wynik:u umowy zawartej w dniu 4 marca 2010 r. pomiedzy Krajowym Zwiazkiem

Rewizyjnym Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie, a Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Przy

Metrze" w Warszawie w dniach od 8 marca 2010 r. do 20 czerwca 2010 r. z przerwami,

przeprowadzona zostala przez Zwiazek lustracja pelna dzialalnosci Sp6ldzielni za okres od

01.01.2006 r. do 31.12.2009 r.

i Mieszkaniowej

Warszawa, do •.Q.S.~.~-3.-.. 2010 r.L.dz. ZRI 4~~12010

PEKAO SA OfWARSZAWA nr 26124062181111000046144418
NIP525-000-98-61 e-mail: kzrsm@Wp.pl REGON 010016329

PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANJA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

teL/fax (022) 620-00-28, tel. (022) 652-32-7400-850 Warszawaul. Prosta 2/14

Rewizyjny
M'i e s z k a ni o w y c It

Krajowy Zwiqzek
Spoldzieini\
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okreslenie kosztow, przychodow oraz wyniku na poszczegolnych nieruchomosciach z

podzialem na rodzaje lokali. Powyzsze zgodne jest z postanowieniami ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych.

Wyniki na gospodarce zasobami za lata objete lustracja wskazuja, ze ustalane oplaty za

uzywanie lokali w wiekszosci nieruchomosci dostosowane byly do ponoszonych kosztow,

a wystepujace wyniki ujemne dofinansowywane byly z dzialalnosci gospodarczej, Na dzien

31.12.2007 r. w nieruchomosci nr 4 - Lanciego lOR ustalone oplaty nie pokrywaly w pelni

ponoszonych kosztow utrzymania tej nieruchomosci - brakowalo srednio 1,99 zllm2.

W nieruchomosci nr 9 - Lanciego 9 ustalone oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio

o 1,53 zlIm2. Na dzien 31.12.2008 r. w nieruchomosci nr 4 - Lanciego lOR ustaIone oplaty

nie pokrywaly w pelni ponoszonych kosztow utrzymania tej nieruchomosci - brakowalo

srednio 2,18 zlIm2 . Podobnie w nieruchomosci nr 6 - Lasek Brzozowy, Mandarynki,

Lanciego 2-8 - brakowalo srednio 3,06 zlIm2. W nieruchomosci nr 9 - Lanciego 9 ustalone

oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio 0 2,11 zllm2. Na dzien 31.12.2009 r.

ustalone oplaty nie pokrywaly w pelni ponoszonych kosztow utrzymania tych nieruchomosci:

nr 1 - srednio 0 1,79 z1fm2, nr 4 - srednio 0 2,61 zlIm2 , nr 6 - srednio 0 1,95 zllm2.

W nieruchomosci nr 9 ustalone oplaty przewyzszaly ponoszone koszty 0 2,45 zlIm2 oraz w

nieruchomosci nr 100 2,04 z1fm2.

Badania lustracyjne wykazaly, ze wlasciciele bedacy czlonkami oraz niebedacy

czlonkami nie sa rozliczani zgodnie z postanowieniami § 8 ,,Regulaminu rozliczania koszt6w

gzm... " - wedlug przyslugujacego udziahi w nieruchomosci wsp6lnej, co powinno stanowic

podstawe do rozliczenia kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie uczestnicza

rowniez w pokrywaniu koszt6w nieruchomosci wspolnych wedlug wielkosci udzialu.

W regulaminie ustalono zasady rozliczania koszt6w eksploatacji dZwig6wnie uwzgledniajac

postanowien zawartych w § 3 oraz § 8 tego regulaminu - uczestniczenie wlascicieli lokaliw
pokrywaniu koszt6w zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci wsp6lnych

wedlug wielkosci udzialu. W wyniku podzialu nieruchomosci, w wiekszosci z nich - nr 1,2,

3,4,5,6, 7, 8, 14wystepuja budynki wysokie, wyposazone w dzwigi osobowe. Czlonkowie i

wlasciciele wnosza oplate za dzwigi w jednakowej wysokosci, Obowiazki finansowe

wlascicieli lokali obejmuja, z jednej strony te, kt6re sa zwiazane z utrzymaniem ich lokalu,

oraz, z drugiej strony, zwiazane z udzialem w utrzymaniu nieruchomosci wsp6lnej (w

rozumieniu art. 3 ust. 2 i 5, uzupelnionym przez art. 5 ustawy 0 wlasnosci lokali). Obowiazek

ten obciaza wlascicieli w granicach ina zasadach okreslonychw art. 12 ust. 2 i 3 u.w.l.
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Załącznik Nr 14









spoldzielniach mieszkaniowych Spoldzielnia tworzy fundusz na remonty zasob6w

mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciazaja koszty gospodarki zasobami

mieszkaniowymi. Obowiazek swiadczenia na fundusz dotyczy czlonk6w spoldzielni,

wlascicieli lokali niebedacych czlonkami sp61dzielni oraz os6b niebedacych czlonkami

spoldzielni, kt6rym przysluguja sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali.

Wedlug danych sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzien 31.12.2010

roku, stan funduszu remontowego wynosi kwote 13.617531,10 zl.

.e

Dzialajac na zasadzie art. 19 §1 kpk informuje, iz w trakcie sledzrwa 1 Ds.

e 267/12!N m.in. dotyczacy niedopelnienia, w okresie od 1998 do 31.12.2010 roku w

Warszawie przez czlonk6w zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" bedacych
\\., .......

zobowiazanych na podstawie art. 48 ustawy z dnia z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo

sp6ldzielcze do zajmowania sie sprawami majatkowymi i dzialalnoscia gospodarcza

Spoldzielni, ciazacego na nich obowiazku i wyrzadzenia jej szkody majatkowej wielkich

rozmiarach w kwocie 12.000.000,00 zl poprzez niewlaSciwe gospodarowanie srodkami

pochodzacymi z funduszu remontowego - tj. 0 czyn z art. 296§3 k.k. Stwierdzono

nieprawidlowosci w sposobie prowadzenia funduszu remontowego Spoldzielni

Mieszkaniowej .PrzyMetrze".

Z opinii bieglych wydanej w tej sprawie wynika m.in., jj; zgodnie z art. 6 ustawy 0

00-850 Warszawa

Krajowy Zwiazek Rewizyjny

Sp6ldzielni Mieszkaniowych

uL Presta 2/14

Warszawa, dn. 3O.04.2012r.

/

u!. 'Niktcrske 81 a
02-582 WAFlSZAWA

Sygn, akt 1 Ds. 267/12/IV

PROKURPURf: Rt\JONOWA
·.N.J..hS7.AV~A-~;l()KOT6w, -,

1
!
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Do wiadomosci Rada Nadzorcza SM .Przy Metrze".

przyszloSci takiej sytuacji i'poinformowania 0 nich w tymze terminie tut. Prokurature, \

miesiecy od otrzymania niniejszego pisma czynnoSci i srodkow celem zapobiezenia w
. I

[ednoczesnie dzialajac na zasadzie art. 19§2 k.p.k, prosZtt 0 podjecie w terminie 2

Fundusz tworzony jest miedzy innymi z wnoszonych oplat czlonk6w Spoldzielni

wedlug okreslonych na dany rok stawek przypadajacych / na 1 m2 powierzchni

mieszkalnych iuZytkowych, miejsc postojowych.

Sp6ldzielnia nie prowadzi wyodrebnionej ewidencji rachunek bankowy Srodk6w

funduszu remontowego, srodki znajduja sie na rachunku podstawowym Sp6ldzielni oraz

nie prowadzi ewidencji niedokonanych wplat z tytulu naleznego funduszu remontowego.

Stan srodk6w pienieznych Sp6ldzielni na dzieri 31.12.2010 roku na rachunkach

bankowych oraz w kasie wynosi kwote 120.429,38 zl

Niedobor srodkow funduszu remontowego wynosi kwote ca 13.497.101,72 zl.

(przyjmujac zalozenie , ze calosc srodkow dotyczy funduszu remontowego) .

Nalezaloby uwzglednic niedokonane wplaty na fundusz remontowy . Zadluzenia z

tytulu wplat za wynosza l~cznie na dzieil31.12.2010 rob kwote 3549.939,03 zl,)It.......,_.
Przyjmujac ze jest to kwota ca 1.000.000,00 zl niedob6r funduszu remontowego

sp6ldzielni na dzien 31.12.2010 roku wynosi ca 12.000.000,00 zl.

W ocenie bieglych wskazuje to na nieprawidlowa gospodarke przez Zarzad tym

funduszem. Niedobor funduszu miedzy innymi wynika z finansowania koszt6w usterek.

•

•



Mieszkańcy segmentów 

Lanciego F. M. 9-9s 

Warszawa 10 września 2012 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przy Metrze 

02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12 

 

KOPIA 

 

W związku z wyborem nowych władz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze 

informujemy, iż nie przestajemy domagać się pełnej realizacji zawartych z nami 15 lat 

temu umów oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Chodzi oczywiście o 

przewłaszczenie segmentów. 

Poprzednie władze spółdzielni odwlekały rozliczenie kosztów budowy, a kiedy już 

owego rozliczenia dokonały obciążały właścicieli domków szeregowych kwotami 

niezgodnymi z umową i nieproporcjonalnie wysokimi w stosunku do lokatorów budynków 

wielorodzinnych. Toczące się sprawy sądowe w sprawie kosztów budowy są pretekstem 

do zaniechania przewłaszczenia. Drugim pretekstem jest zaniechanie przez spółdzielnię 

starań o uzyskanie własności, lub dzierżawy wieczystej gruntu na którym  zbudowane 

jest osiedle Migdałowa I. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 w art. 1 określa 

przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych. Przedmiotem działalności spółdzielni 

może być między innymi: 

a) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków 

spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali 

mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w 

garażach wielostanowiskowych (ust. 2 pkt. 1
1
). 

b) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz 

członków własności tych domów (ust. 2 pkt. 3). 

Postanowienia statutu spółdzielni nie stanowią wprawdzie źródła prawa, mają 

charakter umowy, jednak również statut spółdzielni Przy Metrze przewiduje 

a) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków 

odrębnej własności do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub 

lokali o innym przeznaczeniu oraz ustanawianie na rzecz członków spółdzielczych 

własnościowych i lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali, 

a także ułamkowych udziałów we współwłasności wielostanowiskowych lokali 

garażowych (§ 4 pkt. 2.1). 

b) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz 

członków własności tych domów (§ 4 pkt. 2.3). 

W ustawie i w statucie wyraźnie rozróżniono przeznaczenie budynków posiadające 

lokale oraz przeznaczenie domów jednorodzinnych. Oczywiście dom jednorodzinny nie 

jest budynkiem posiadającym odrębne lokale, nie jest zatem przeznaczony na przykład 

do ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do 

znajdujących się w nim lokali. Również w podpisanych z nami umowach (załącznik 1) 

zagwarantowane było przewłaszczenie segmentów.  
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k o s z t  b u d o w y  

Większość z nas podpisała umowy w roku 1996, lub 1997. Spółdzielnia 

zobowiązała się do wybudowania metra kwadratowego parteru i piętra za 1 500 zł, zaś 

metra poddasza za 750 zł. Stawki te miały być waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen 

budowlano montażowych, a na końcu miał być doliczony podatek VAT. Umowa nie 

dopuszczała żadnych innych okoliczności uzasadniających wzrost cen metra 

kwadratowego. Powierzchnia każdego z segmentów wynosi około 195 m
2
, w tym 

powierzchnia poddasza około 50 m
2
. Po uwzględnieniu 6% waloryzacji i 7% podatku 

VAT spodziewaliśmy się kosztu budowy w wysokości 290 tys. zł. ((145m
2
 *  1500zł + 

50m
2
 * 750zł) * 106% * 107%). Po uwzględnieniu wykonanych na nasze życzenie robót 

dodatkowych koszt nie powinien przekroczyć 310 tys. zł. 

Spółdzielnia z półtorarocznym opóźnieniem określiła koszt budowy jednego 

segmentu na poziomie 500 tys. zł. Nawet przyjmując za zasadnie zwiększenie kosztu 

budowy w stosunku do kosztorysu, właściciele domków szeregowych zostali obciążeni 

kwotami nieproporcjonalnie dużymi w stosunku do lokatorów mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych (załącznik 2). Nasze odwołania (załącznik 3) od uchwały zatwierdzającej 

rozliczenie inwestycji nie zostały nawet rozpatrzone. 

Za podstawę dalszych wyliczeń przyjmujemy decyzję 245/D/00/M z dnia 15 marca 

200 Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów oraz zawarte w niej określenia powierzchni 

całkowitej, użytkowej i mieszkalnej (załącznik 4). 

Średnią cenę metra kwadratowego powierzchni całkowitej osiedla Migdałowa I 

można w przybliżeniu określić dzieląc całkowity koszt zadania inwestycyjnego przez 

całkowitą powierzchnię budynków, czyli 51 173 737,70zł / (3 112,20m
2
(S1) + 

2 757,65m
2
(S2) + 2 757,65m

2
(S3) + 10 905,90m

2
(S4) + 7 113,60m

2
(S5)) = 1 920,43 

zł/m
2
. Przy tak wyliczonej średniej przybliżony koszt budowy domu o powierzchni 

całkowitej 195 m
2
 powinien wynieść 374 483,85 zł. 

Również szacując koszt budowy na podstawie obowiązujących w naszej spółdzielni 

regulacji można stwierdzić, iż przepłaciliśmy. Uchwała Nr. 13/2000 RN SM Przy Metrze w 

sprawie zasad rozliczania inwestycji budowlanych (załącznik 5) stwierdza, iż do 

powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) nie wlicza się garaży i poddaszy. Po odjęciu od 

ogólnej powierzchni jednego segmentu (około 195 m
2
) powierzchni garażu (około 15 m

2
) 

i poddasza (około 50 m
2
) – PUM wyniesie zaledwie 130 m

2
. Jest to z grubsza 

powierzchna mieszkalna jednego segmentu z decyzji 245/D/00/MU (2066,00 m
2
 / 16 = 

129,125 m
2
). 

Można zajrzeć do słownika języka polskiego i odszukać hasło „poddasze”, lub 

„strych”. Oznacza to „przestrzeń nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod 

pokryciem dachowym, jako najwyższa kondygnacja budynku”, lub „przestrzeń między 

stromym dachem a ostatnią kondygnacją budynku”. W przypadku segmentów poddasza 

w ostatecznym rozliczeniu zostały zaliczone do mieszkalnych, pomimo przekazania ich w 

stanie surowym. 

Biorąc za podstawę wyliczony przez spółdzielnię koszt metra kwadratowego 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych i powierzchnię PUM obliczoną zgodnie z 

zasadami ustanowionym w Spółdzielni Przy Metrze można oszacować ile powinna 

wynosić wartość jednego segmentu (2 550zł/m
2
 * 130m

2
 = 331 500zł.). Po dodaniu 

kosztu garażu (jak w blokach) 21 400zł oraz wartości robót dodatkowych sumaryczny 

koszt budowy domu jednorodzinnego powinien wynieść około 365 tys. zł. 

Rozliczenie kosztów budowy osiedla Migdałowa I ma zresztą wiele innych wad. 

Chodzi o podział kosztów garaży i lokali użytkowych. Lokale użytkowe, które znajdują się 

tylko w budynku S5 pomniejszyły również koszty budynków S2 do S4, nie pomniejszyły 

natomiast kosztu budynku S1. Również garaże z budynku S4 pomniejszyły koszty 

pozostałych budynków w zadziwiający sposób. Oczywiście kosztów budynku S1 nie 



pomniejszyły, natomiast pomniejszyły koszt budynku S4 zaledwie o 1,75 miliona, chociaż 

ich wartość w budynku S4 wyniosła ponad 3 miliony złotych. 

Na analizę zasługuje także anektowanie umowy pomiędzy SM Przy Metrze a SBJ 

Stokrotka (załącznik 6). Początkowo garaże w budynkach wielorodzinnych miały być 

finansowane przez ich nabywców (umowa o zastępstwo inwestorskie). Aneks numer 4 

do umowy o zastępstwo wprowadził podwyższone ceny powierzchni mieszkalnej w 

budynkach wielorodzinnych oraz powierzchni całkowitej w budynku S1. Natomiast aneks 

5 w stosunku do aneksu 4 do umowy o zastępstwo inwestorskie de facto obniżył cenę 

metra kwadratowego mieszkań w budynkach wielorodzinnych, gdyż garaże w budynkach 

S2-S5 miały być budowane w ramach wynagrodzenia za wybudowanie powierzchni 

mieszkalnej budynków wielorodzinnych. 

Pomiary dokonane przez inż. Mirosława Siennickiego noszą datę 12 września 2001 

roku, zaś uchwała Nr. 47/2001 RN SM Przy Metrze zatwierdzająca rozliczenie inwestycji 

Migdałowa I została podjęta na podstawie tychże pomiarów dwa dni wcześniej – 10 

września 2001. Wypada pogratulować ówczesnej Radzie Nadzorczej zdolności 

przewidywania. 

W końcu prawomocnym wyrokiem (załącznik 7) Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 17 grudnia 2009 roku (sygn. XXIV C 366/08) została uchylona uchwała 2/2001 z 

dnia 6 stycznia 2001 powołująca Radę Nadzorczą, która zatwierdziła rozliczenie 

inwestycji. Tym samym należy stwierdzić, iż uchwała zatwierdzająca rozliczenie 

inwestycji Migdałowa I w ogóle nie została podjęta. 

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach rozliczenia inwestycji 

prowadzonych przez spółdzielnie nie jest jednolite. W sprawie III CZP 78/87 Sąd 

Najwyższy stwierdził, iż „członek spółdzielni może przez uczestnictwo w organach 

statutowych spółdzielni wpływać na jej gospodarkę, wyniki finansowe itp., a ponadto 

musi ponosić konsekwencje ewentualnej niegospodarności tych organów”. Jakże jednak 

mieliśmy wpływać na gospodarkę spółdzielni skoro przez jej władze byliśmy 

wprowadzani w błąd co do kosztów budowy. 

W sprawie zaś CKN 1135/97, Sąd Najwyższy wskazał, iż „do oceny stosunków 

wynikających z umowy o budowę mieszkania zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z 

osobą nie będącą członkiem spółdzielni stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

dotyczące zobowiązań z umów wzajemnych”. Sytuacja ta dotyczy niektórych z nas, a 

mimo to spółdzielnia wytoczyła przeciwko nam powództwa o kilkusettysięczne dopłaty. 

Nowszy wyrok III CK 478/04 z dnia 21 kwietnia 2005 stwierdza, iż „spółdzielnie 

mieszkaniowe działają na zasadach podobnych jak przedsiębiorcy budowlani wznoszący 

budynki mieszkalne w celu sprzedaży mieszkań i że w stosunkach z członkami powinni 

ponosić ryzyko błędnej decyzji”. Sąd Najwyższy skrytykował ponadto, „użyte w umowie 

sformułowania o ustaleniu kosztu ostatecznego – zaczerpnięte z art. 226 prawa 

spółdzielczego - przepisu pochodzącego z innego ustroju gospodarczego i służącego 

ochronie odmiennych celów społecznych”. Ten przykład wprost stwierdza, iż wiążące 

powinny być postanowienia podpisanych przez nas umów. 

o p ł a t y  e k s p l o a t a c y j n e  

Ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statut spółdzielni Przy Metrze nie 

daje podstaw do naliczania właścicielom domów jednorodzinnych opłat eksploatacyjnych 

analogicznych jak w przypadku ustanowionych spółdzielczych własnościowych praw do 

lokali. Wynika to z prostego faktu, że domy jednorodzinne mogą być budowane jedynie 

w celu przeniesienia ich własności, nie w celu administrowania nimi przez spółdzielnię. 

Zawyżanie opłat eksploatacyjnych znalazło zresztą odzwierciedlenie w protokole 

lustracji za rok 2010 (załącznik 8). W roku 2006 i 2007 spółdzielnia żądała on nas 1,53 

zł/m
2
 ponad rzeczywiście ponoszone koszty. W roku 2008 opłaty przewyższały koszty o 

2,11 zł/m
2
, a w oku 2009 aż o 2,45 zł/m

2
. Łatwo obliczyć ile spółdzielnia chciała na nas 



zarobić. Zakładając przeciętną powierzchnię segmentu 195 m
2
 przez okres trzech lat 

bezzasadnie żądano od każdego z nas (2 * 1,53zł/m
2
 + 2,11zł/m

2
 + 2,45zł/m

2
) * 12mies * 

195m
2
 = 17 830,80zł. 

Wyliczenie obejmuje jedynie okres czteroletni. Mieszkamy w segmentach już 12,5 

roku, zatem każdy może się czuć oszukany na ponad 55 tysięcy złotych. W tej sprawie 

zwracaliśmy się oczywiście do spółdzielni (załącznik 9). O dziwo zdaniem spółdzielni 

wszystko jest w porządku (załącznik 10). Na koncie funduszu remontowego jest prawie 

250 tys. zł, a jednak z elewacji odpada tynk. Spółdzielnia zaś nie ma zamiaru dokonać 

niezbędnych remontów. 

 

d z i e r ż a w a  w i e c z y s t a  

Rada Gminy Warszawa-Ursynów  dnia 25 lipca 2000r. (załącznik 11) podjęła 

uchwałę Nr. 287 w której oddaje grunt osiedla Migdałowa I w użytkowanie wieczyste za 

15% wartości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. W tym czasie wartość 

1m
2
 gruntu wyceniona przez gminę wynosiła 398zł. W przypadku naszych działek 180m

2
 

wyszłoby ok. 10 000 zł. 

Spółdzielnia zwlekała półtora roku i dopiero 08 listopada 2001r. wysłała pismo 

(załącznik 12) do gminy z "prośbą" o zastosowanie 99% bonifikaty. W następnym piśmie 

z dnia 30 sierpnia 2002 (załącznik 13) spółdzielnia chciała kompleksowego rozwiązania 

sprawy, to znaczy oprócz  powyższej bonifikaty chciała jeszcze aby gmina przejęła od 

spółdzielni ulicę Migdałową i w sposób zawoluowany proponowała na swoja korzyść 

podwyżkę dzierżawy terenu na którym stały kontenery w których gmina miała 

tymczasowe biura. Wiadomo że Gmina Ursynów nie mogła działać niezgodnie z własną 

uchwałą i z własnym interesem, a spółdzielnia robiła ruchy pozorne, aby tylko segmenty 

nie mogły "odskoczyć" od spółdzielni i żeby płaciły haracz w postaci komornego. Cały 

przebieg korespondencji przekazujemy w kolejnych załącznikach. 

 

n a s z a  p r o p o z y c j a  

Domagamy się usunięcia formalnych przeszkód uniemożliwiających dokonanie 

przewłaszczenia. Deklarujemy w tym zakresie naszą pomoc. Ponieważ, jak słyszymy, 

sytuacja finansowa Spółdzielni Przy Metrze jest tragiczna proponujemy: 

1. zastosowanie grubej kreski i wzajemne zrzeczenie się roszczeń, w tym wycofanie 

pozwów, 

2. zaniechanie przez spółdzielnię naliczania czynszu według zasad uchwalonych dla 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 

3. deklarujemy pokrycie przypadających na nas kosztów uzyskania dzierżawy 

wieczystej terenu na którym wybudowane jest osiedle Migdałowa I, 

4. deklarujemy pokrycie kosztów przewłaszczenia, 

5. do czasu załatwienia wszelkich formalności związanych z przewłaszczeniem 

wyrażamy chęć bezpośredniego opłacania u dostawców należności za centralne 

ogrzewania, ciepłą i zimną wodę, opłacania kosztu wywozu śmieci i opłacania 

podatków. 

 

Załączniki: 

1. Tekst umowy o wybudowanie domu w zabudowie szeregowej (przykład) 
2. Podział kosztów pomiędzy budynki osiedla Migdałowa I 
3. Odwołanie od uchwały w sprawie rozliczenia (przykład) 
4. Decyzja 245 zezwalająca na użytkowanie osiedla Migdałowa I 
5. Uchwała RN 13/2000 
6. Aneksy do umowy z inwestorem zastępczym 



7. Unieważnienie wyboru RN 
8. Lustracja spółdzielni z 2010 roku 
9. Pytanie w sprawie nadpłaty czynszu 
10. Odpowiedź spółdzielni w sprawie nadpłaty czynszu 
11. Uchwała 287 Rady Gminy Ursynów 
12. Pismo spółdzielni do Rady Gminy 
13. Dalsza korespondencja w sprawie uchwały 287 
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Zbigniew Sarata

z powaZaniem

Rzekomo prowadzonych ze mna negocjacjach ugodowych

Wskazanie uchwaly dotyCZllcejnegocjacji ugodowych

Ponaglenie w prawie braku odpowiedzi na pismo z pozycji 1

Sytuacja segment6w Lanciego 9

Czego dotyczy

pism:

Lp. Data

1 2012-09-12

2 2012-10-17

3 2013-03-04

4 2013-03-04

Bardzo prosze 0 zobowiazanie zarzlldu do udzielania odpowiedzi na skladane

pisma. Zarzad nie odpowiedzial na zadne z nastepujacych skledanych przeze mnie

Rada Nadzorcza Sp61dzielni Mieszkaniowej

PrzyMetrze
02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12

Warszawa 21 marca 2013Zbigniew Sarata

02-792 Warszawa

UI. Lanciego 9b
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