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W nłiąeku zlicznymi pismami i zapylaniami, które w ostatnim okresie ryływają od Pństwa

w ogromnych ilościach , Zarząd SM ,,Przy Metrze" uprzejmie wyjaśnia, że nie dysponuje taką ilością

pracownikow, k orzy mogliby odpowiedzieć na tak licznąkorespondencj ę,

Dlatego tez niniejszym pismem Zwząd informuje Pańsnva o obecnym stanie faktycznym i prawnym

inwestycji, jezeli natomiast okaze się, ze dla niektorych z Państwa te informacje są niewystarczaJące,

wówczas postaramy się udzielić indywidualnej odpowredzi.

Zarząd SM ,,Przy Metrze" do dnia dzisiejszego sprzedał wszystkie lokale mieszkalne i ok.

600ń stanowisk garżowych w inwesĘcji pn. MIGDAŁOWA I. Z Nabywcaani zawańo stosowne

umowy cywilnoprawne.

Z uwagi na zgłoszone przez Przedstawicieli Nabywcow zastrzeżenia do niektorych

postanowień umowy odbyło się kilka spotkań Przedstawicieli z Zarządem, na których uzgodniono

stanowiska stron w większości z$oszonych posfulatow. Rezultatem tych spotkań jest aneks do

umowy (w wersji ostatecznej), który przeslamy Państwu do podpisania i prosimy o zwrot L egz. w

nieprzekracza|nymterminie do 3l sierpnia 1998 r.

Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że nie będzie prowadził indywrdualnych rozmów z

Nabywcami odnośnie postanowień tego Aneksu.

Zńączony Aneks rozszetza lub precyzuje postanowienia umowy, i tak m,in.:

- § 5 umowy zostń rozbudowany i zmieniony na korzyść Nabywcow, bowiem przewiduje

przyjęcie w poczet członkow Spółdzielni juz po wpłacie IV raty wkładu budowlanego, a nie

dopiero po zr eaLizowaniu zadania inweĘcyjnego;

- § 9 ust.3 umowy precyanje sposob waloryzacji, a jednocześnie konsoliduje uprzedni zapis § 9

ust.3 umowy, ktory był sformułowany zbyt ogolnie, Obecny zapis dokładnie określa zarówno
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sposob waloryzacji kosztu budowy 1 m2 powierzchni, jakteZ wskaźnik waloryzacji. Naprawia

równiez uchybienie jakie zostało popełnione przez Spółdzielnię w momencie zawierania umów

z Nabywcami po grudniu !996 r, polegające na umieszczeniu w umowach zawieranych po tej

dacie nie nrłaloryzowanych, na dzień zawierania umowy, kosztow budowy, Obecna naprawa

tego niedopatrzenia wywofuje sprzeciw niektorych Nabywcow,którzy nie chcą się zgodziĆ z

Ęm, że muszą dopłacić do wniesionych już rat. Jednak Zarząd nie moze prryląĆ ich stanowiska,

poniewaz wówczas okazałoby się, ze są róznice ceny 1 m2 powierzchni w tej samej inwestycji,

znacznię korzystniejsze dla §ch ktorzy najpóźniej zawarli umowy. Otoz osoby te uzupełniaĘby

wpłaty na zakupione mieszkanie dopiero w momencie rozliczania zadańa inwestycyjnego, a do

tego czasu byłoby kredytowane przez te osoby, które wnoszą opłaty w naleznych

wysokościach oraz przez członków naszej Społdzielni, Sytuacja taka jest oczywiście nie do

przy.lęcia i Zarząd nie moze dopuścić do jej trwania, Stąd teZ w najbliższych ratach wpłat dla

tych osob wrelkości te zostaną uwzględnione, bowiem jak wynika z postanowienia § 12 umowy

kńdy z Nabywców zobońązał się do finansowania kosztów budowy zakupionego lokalu w

całości ze środkow własnych.

w § 14 ust. l pk1 3 wprowadza się zdanie.,,Rał te są powiększone o podatek VAT",

Zapis ten również zostń oprotestowany ptzez niektórych Nabywcow, bowiem z teksfu umowy

wynika, ze VAT miał być naliczany przy końcowym rozliczeniu. Jednak z przycTp podanych

powyzej, a przede wszystkim z tego powodu, ze wszystkie faktury muszą być płacone wraz z

VAT-em. Społdzielnia zmuszona jest pobierac od Państwa równiez kwoty przeznaczone na

opłatę VAT-u juz obecnie, a nie jak planowała, dopiero przy rozliczenru końcowym

Korzystając z okazji tego kontaktu podajemy Państwu jednocześnie informację o tym, jak

przebiega realizacjainweĘcji p.n. MIGDAŁOWA I i tak:

- budynek S-l: stan,,0"; ściany nośne parteru - realizacjaw 1000ń; strop nad parterem wykonany

w około 60%.
\_ - budynek S-2: stan ,,0"; ściany parteru; strop nad parterem; ściany I piętra; strop nad I piętrem;

ściany nośne II piętra; strop nad II piętrem; ściany nośne III piętra - realizacja w l007o; strop

nad III piętrem zaawansowany w około l5%,

_ budynek S-3: stan,,0"; ściany parteru; strop nad parterem; ściany nośne I piętra; strop nad I

piętrem, ściany II piętra; strop nad II piętrem; - realtzacja w l00oń; ściany noŚne III piętra -

wykonanie ok.600ń.

- budynek S-4: Stan,,0"; ściany parteru; strop nad parterem; ściany I piętra; strop nad I piętrem; -

realizacjaw I00oń; ściany nośne II piętra - wykonanie ok. 80%.

_ budynek S-5: stan ,,0"; ściany parteru; strop nad parterem; ściany I piętra; strop nad I piętrem,

ściany II piętra - realizacjaw I}OYo; strop nad II piętrem - wykonanie ok. 600ń.

W garażach zakończono całkowicie roboĘ izolacyjne i instalacfne. We wszystkrch

obiektach realizowane są prdączakanalizacyjne, wentylacja i instalacje elektryczne.



Ogółem reńizacja inwestycji jest zaawansowana w ponad 50oń, zarówno rzeczowo jak i

finansowo,

Pomyślnie przebiega rowniez likwidacja opoźnień w realaacji inweĘcji - w grudniu 1997

roku opóznienie sięgało ok. 3 miesięcy, obecnie wynosi około 2-3 tygodni i jest systematycznie

likwidowan e pr zez Wykonawcę.

Przekarując Pństwu powyższą informację licrymy, że spotka się ona z Państwa

zrozumieniem i akceptacją bowiem działania Zuządv zmierzają do tego, aby inweĘcja była

realizowana pĘnnie i terminowo.
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