
społozielnio [vieszkoniowo
" PFlzY tvlETRzE "

u|, Lonclego 12
O2,792 'nWórszowcl

tel. centr, 6Ą8-7 4ł 3, óĄ8ł9-55
fąx:6Ą8-7Ą4O

_1-

Ńl3q6qlqf

Warszawa 6.10.1998r

Pan
Zbigniew Sarata

L

ul. St. 17 m.4l
0ż-795 Warszawa

DoĘczy: wpłaĘv IV i V raty wkładu budowlaneeo na se€rnent S-1 m. 3.

Zgodnie z § 14 Umowy Zarząd SM "Przy Metrze" w zńączeniu przesyła
zaktualizowarry - w odniesieniu do ostatnio przesłanego - Harmonogram wpłat rat wkładu
budowlanego.

Niniejsza korekta uwzględnia wysokie tempo robót na placu budowy osiedla
,,Migdałowa I" i gwarantuje jego utrzymanie do czasu zŃończeńa inwestycji.

Ponieważ budowa finansowana jest w całości ze środków własnych gromadzonych z
Państwa wpłat /§ 12 pkt. 1 i 2 Umowyl zaszła konieczność dokonania wpłat uzupełniających
w stosunku do zakresu robót wykonanych oruz wniesienia zaliczk| tak by Spółdzielnia
posiadała środki na realizaĄę wykonywanych obecnie robót. Zapewni to Członkom naszej
Spółdzielni atrakcyjną cenę mieszkń w porównaniu do proponowanych ptzez inne
spółdzielnie.

Dla prawidłowego kontynuowania robót niezbędne jest pilne poniesienie wydatków na
opłacenie faktur za mńeriaĘ dla zrealizowania sieci: cieplnej, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, energetycznej i stacji TRAFO, wodociągowej; węzłów cieplnych, stolarki
wewnętrznej i okiennej. ogrzewania itp. Pilne zaaugażawanie środków finausowych pa
zakup materiałów uzasadnione jest również spodziewaną podwyżką podatku VAT.

Koniecznośó wcześniejszego uruchomienia środków finansowych, przed
tozpoczęciem danej robo§, wynika również z fŃtu, że miejsca garażowe w parkingach
podziemnych - pod budynkami - zostaĘ już ztealizowane a aktualna ich sprzedaź wynosi
około 50% i dopiero teraz naleĘ liczyć się ze zwiększeniem finansowania z tego §rtułu.

Od 16.09.1998r. koszt dotychczas nie sprzedanych miejsc postojowych będzie
wynosil25.000 zl + VAT.

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności uprzejmie prosimy o podpisanie
załączonego Harmonogramu i zwrot 1 egzemplarza do Spółdzielni /pok. nr 18/. ostateczny
termin zwrotu podpisanego Harmonogramu upĘrva z dniem 20.10.1998r.

Zebtane w ten sposób środki finansowe pozwolą Spółdzielni na wywiązanie się z
terminów umownych w rozliczeniu z Wykonawcami a Państwu na zasiedlenie lokali w
prTyzeczonej dacie.
Nr konta: PBK S.A. XIV O/W-wallt0t646-139771-2700-1-63.

Przedstawiając powyższe informacje i przewidywany postęp robót, w
najbliższych miesiącach, w budynku S-I, Znząd Spółdzielni wrywa Pana do wpłacenia na,
podane vłyżej,konto:

- IV raty w kwocie 69.545 zł /słownię: sześćdziesiąt dziewięć Ęsięcy pięćset cńęrdzięści
pięó złoĘchl w terminie do dnia 6.11.1998r.,

- V ra§ w kwocie 33.733 zł /słownie trzydzieścitrzy Ęsiące siedemsettrzydzieścitrzy
ńotelw terminie do dnia 16.11.1998r.
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Oczekiwana kwota IV i V raty wynika z następującego wyliczenia, uwzględniającego
- korektę powierzchni Pństwa segmentu,
- waloryzację,
- podatek od towarów i usług VAT,

l . Ptzeliczeniowa powierzchnia segmentu:

L

mieszkanie
gartż
poddasze

Razem
2. Cenawyjściowa 1 m2 powierzchń:

- mieszkaniai garłżru
- poddasza

3. Stopień opłacenia wkładu po wpłaceniu V raĘ:

-Irata 30 oń,

-Ilrata 15 Yo

- III rata 10 oń

-'trI rata2j Yo

-Y rata l0%

Razem 85 %

4. V/yliczenie:

128,9 m2
15,6 ,,
51,5,,

196,0Ił

I.500 zł,
750 zł.

144,5 m2 x 1.500 zł :216.750 ń,
51_5 m2 x 750 zł : 38.625 ń-

- mieszkanie + garaż
- poddasze

L., Razem 255.375 zł.

- waloryzacja od 1 .01.1997r. do 31.07.1998r. : 23,45 oń:

255.375 x23,45 Yo : 59.885 zł.

Razem zwaloryzowany wkład lnettol :315.260 zł.

- podatek YAT :7 %o: 315.260 x7 oń : 22.068 zł.

Ogółem wkład lbruttol :337328 zł.

al'IY rata-75%pokrycia: 337.328x75Yo :252.996zł,

Wpłynęło do Spółdzielni /§t. wpłaty I,II i III ratyl: 183.45I zł.



_J

fV rata: 252.996 - 183.451

bl Y rata- 85 %pokrycia: 337328x85oń
Stan wpłat po wpłaceniu 4 rat:

69.545 zł.

:286.729 zł,
252.996 ń,

L-

V rata: 286.729 -252.996 33.733 zł.

Przedstawiając niniejsze warunki wpłał IV i V raĘ, Zarząd Spółdzielni
prryznaje, że dzieje się to ze znacznym opóźnieniem w stosunku do potrzeb finansowych
Spółdzielni do§czących zadania ,,Migdałowa I". Opóźnienie zostńo spowodowane
prowadzonymi z Pństwem negocjacjami, dotyczącymi przyśpieszeniarealizacji budynku
S-1, lecz jego skutkiem jest groźba utraĘ pĘrmości finansowej zadania, co, zgodnie z
naszymi przewidyvaniami, moze nastąpió juz w pńdziernikubr. W związkuztymZarząd
zwraca się do Panaz prośbą o złozumienie tej sytuacji i, w miarę posiadanych możliwości,
przyspieszenie wpła§ IV i V ra§ w stosunku do wyznaczonych, zgodnie z warunkami
Umowy, terminów.

W załączeniu przesyłamy :

- zakłualizowany Harmonogram wpłat - zał. Nr 1,

- procentowy udział robót w ogólnej wartości inwesĘcji ibudynek S-1/ - zń.Nr 2,
- stan zaawansowania robót w powiąaniu z procentowym :udzińęm

robót w ogólnej wartości inwesĘcji - zał. Nr 3
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I wpłata 30 "h

n wpłata 15"/"

III wpłata 10"^

IV wpłata 20"/"

V wplata 10"/,

VI wpłata 10,h

VII wpłata 5'/"

Warszawa 5.10.1998r.
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prry podpisaniu umowy

do 30.03.1998 r.

do 18.08.1998r.

do 6.11.1998r.

do 16.11.1998r.

do 15.12.1998r.

do 31.12.1998r.
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ZalącznikNr 1.

Harmonogram wpłat rat wkładu budowlanego dla budynku s-1.

L-

1§ §i



Załączniknr ż

Warszawa 21.0B.l998 r

Procen urlzi ał robót w opo lnel wa rtości i westvcii
(budyneli S1)

Uwaga: całkowity przewidywarry koszt infrastruktury poza grarricą dzialki
ca 2 mlrr. złotych.

,

Lp Opis robót zaawansowanie robót w
o//o

l Koszt pozyskarria terelru wraz z obsłtrgą
prawllą i oplatanri notariahto skarbowymi

7%

2 Koszt obsługi inwestycji S.M ,,PrŻy Metrze" 3%

3 Wykonanie doktrrnerrtacj i tecluri cznej b udowy

,ltaclzoty inwestorskie i nadzory autorskie ,

obsługa geodezyjlla i geoteclmiczna budowy,
zagospodarowatli e p lacrr budowy, czy szczenie
sanitarlle terentt, koszty ogollle spoldzielni

8%

4 Wykop pod btrdylek 1,5oń

5 Fttltdameltty G, 2,9oń

6 Stalł sttrowy parter budylrktr I5%

7 Statt surowy l-go piętra b@ %

8 S{an surowy podclasza z konstrukcją daclru l4%
9 Dach, pokrycie i ocieplenie 5%

l0 Wypełnienia i ścianki działowe 2%

1l Stolarka okietuta i clrzwiowa wewnętrzlta i
zewnętrztla wr az z kurtyttam] ?9vy!ę!Ę!]y!]]]_

8%

n Poclłoza i posadzki 2%

13 Tyrrki wewnętrzne 2%

14 I{oboty instalacyjrre 6%

15 .Elewacia zewlętrzna 3%

ló Irrfrastruktura zewnętrzna, przyłącza
wod-kan, gaz, CO,errergetyka (stacja Trafo),
telekomullikac.j a, DFA.

8%

I7 I(oboty terenowe - drogi, chochriki i zieleri 7,60ń

Łącznie 100%

11



Załącznik nr 3
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l. Roboty wykonane
- 37,4 oń - poz. I-6
- 6,Wo - POZ.I- 2,0oń - poz.14
- 3,0oń - poz.l6

48,4oń

Łącn,nwpłata 82,40ń

bót
w

t robót
wartości i t

2. Niezbędnazaliczka
- 5,0Yo - POZ.7
- l9,0oń- poz.8-9
- 2,0Yo - POZ. 10
- 8.0% - poz. l1

34,\Yo
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