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Waloryzacja od 01.0l .1997 r. do 30.09.1998 r. 24,69 Yo

Akfualna wańość lokalu

wraz z garażem i poddaszem

podatek VAT
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Zgodnie z § 15 ust. 2 zawartej umowy Zaruąd Społdzielni uprzejmie zau,iadamia, że

termin wpłaty VI raty wkładu budowlanego w kwocie: 36.952,0C uptywa

15.12.1998 r.

216.75o,0o

38. 625, oo

63.052,0o

318.Ą27 ,oo

22.29o,oo

34o.717 ,oa

(1) Wysokość naliczonego wkładu budowlanego z uwzględnieniem VI rafy wraz z garażem

i.poddaszem 323.681 , o0

(2) Wysokośc naliczonego wkładu budowlanęgo z uwzględnieniem V raty wraz z garażem

i poddaszem

Do wpłaty (róznica l - 2)

UWAGA!

286.729,oo

36.952, oo

VI rata została powiększona o podatek VAT naliczony od całkowitej wartości lokalu.



Korzystaj ąc z okazji Zarząd wyj aśnia, co następuj e :

1. 'W sprawie waloryzacji kosztów budowy.

Umowa z Inwestoręm Zastępczym (SZBDJ ,,Stokrotka") o wykonanie zadania

inwestycyjnego ,,Migdałowa |" zostńa zawarta 06.12.1996 r. Ustalona tam cena za

wykonanie lm2pum wynikała zę wstępnego kosztorysu zadania opracowanego

w oparciu o obowiązujące w owym czasie ceny matęriałów i robót budowlano -

- montazolvych. ZrozlmiaĘm zatem jest, że waloryzacja, która ma uchronić wykonawcę

ptzedskutkami inflaqji, biegnie od 01.01 .t997 r.

Wnoszony ptzęz Państwa w ratach wkład budowlany jest skorelowany z finansowymi

potrzebami Inwestora Zastępczego (zgodnie z zawartą Umową), zarówno co do

końcowego kosztu budowy, jak i wysokości i terminów wpłat poszczególnych rat.

Z zawartej z Państwem Umowy wynika, żę kosń budowy mięszkaniabędzie ilocąmem

całkowitej powierźchni mieszkania i ceny lm2pum wynoszącej 1.500 zł za mieszkanie

\waz z garńem;oraz 750 zł za poddasze, która będzie waloryzowana wskźnikiem

wzrostu cen róót budowlano - montńowych dla budownictwa mieszkaniowego,

publikowanym przez GUS oraz obowiąrującej stawki podatku VAT.
PÓdsumowuj ąc powyższe wyjaśnienie naleĘ podkreślić to, że ostatecznie liczyć się
b€dzie rzeczywisly kosź budowy i ze wnoszone przęz Państwa raĘ są wpłatami

..-: -zaliczkowymi, w których zawsze możę zaistnieć pewne odchylenie od rzeczywiścte

ponoszonych kosźów

2. W kwestii podatku od towarów i usfug VAT.
Zarząd Spółdzielni stwierdza z ubolewaniem, iż w sprawie podatku VAT zostń
zmuszony do naruszenia postanowień zawartej z Państwem Umowy. Wprawdzie Umowa

przewiduje jego opłacenie (§ 10 ust. 4), lecz dopiero po ustaleniu ostatecznego kosztu

tiudowy. NiesteĘ Inwestor Zastępczy, w wystawianych fla tzecz Spółdzielni fakturach,

nalicza przedmiotowy podatek - zresńą zgodnie z obowiąrującymi w tym zakresie

przepisami - a że w ustalanych Nabywcom ratach nie ma żadnej nadwyzki na ewęntualne

odstępstwa od postanowień zawaĘchw umowach, konieczność pobierania tego podatku

staje się uzasadniona. Spółdzielnia, dziŃając wedfug zasady równania przychodów

z ponoszonymi kosztami, nie dysponuje żadnymi nadwyźkami finansowymi, którymi

możnaby było przejściowo sfinansować owe zobowięanie.

3. W sprawie wykonanych robót oraz stopniazaawansowania procentowego.

Osiedle ,,Migdałowa I" traktowane jest jako jeden obiekt, w nłiązku z cTym wszystkie
jednostki budowlane od S-1 do S-5 łącznie z infrastrukturą wewnętrzrrą i zewnętrnlą

(instalacje podziemne i naziemne), są wykonywane równolegle, zgodnie
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z hannonogramem rzeczorym stanowiącym zńącznik do umowy realizacyjnej zawartej

z SZBDJ ,,Stokrotka".

W przypadku budynku o symbolu S_1 (segmenty szeregowe) stan zaawansowania stanu

rzeczowo - finansowego stanu surowego zamkniętego mozna okręślić na około 85%,

w obiekcie trrrm wykonano stropy, ściany nośne, osłonowe parteru, piętra, poddasza oraz

zamontowano stolarkę okienną.

Ścianki działowe (uwzględniając aranżacje zaprojektowane przęz przyszĘch lokatorow)

orazwięźba dachowa zostńawykonana w około 75%.

Wykonano sieć kanalizacyjną poziomą w budynkach oraz przyłącza wTaz ze

studzięnkami. W bliskim sąsiedztwie budynku S-1 (równolegle) zrrajduje się budynek

S_2 wielorodzinny pięciokondygnacyjny w technologii tradycyjnej. W powyzsą/m

budynku w l00%.wykonano konstrukcję nośną oraz 80% ścianek działowych wraz

z ościężmicami. Rozpoczęto realizację więźby dachowej (drewno - 50%). Wykonano

morrtń stolarki okiennej ocenianej na 25oń oraz w kondygnacji podziemnej (garaże)

wykonano posadzki (bez durobetu), poziomy kanalizacyjne oraz instalację wentylacyjną

(około 30%). hkres robót pozłłala określić zaawansowanie robót stanu srrrowego

zannkniętego na około 85%.

Prostopadle do budynku S-2 usytuowany jest budynek S-3 ronlłiązany pod względem

konstrukcyjno - architekto nicznym idenĘcznie j ak budynek S-2.

Wykonane zostĄ w l00% stropy, ściany nośnę oraz klatki schodowe.

Ścianki działowe są wykonane w l}}Yo,)'a tynki wewnętrzne w 40%. Więźba dachowa

wykonana jest w 95%. Pozostał do wykonania fragmęnt deskowania dachu oraz jego

pbtrycie. Rozpoczęto równiez montaż stolarki okiennej. Na dzień dzisiejszy

zamontowano 70oń kompletów -bez okien połaciowych i stolarki balkonowej.

W garażll podziemnym wykonane są poziomy kanalizacyjne, piony oraz zalana posadzka

bez warstwy wierzchniej z durobetu.

Zamontowano takżę instalację elekĘczną(bez osprzętu) w ilości około 65%.

Powyzsze pozwala określić stan robót stanu surowego na około 9a%.

W centralnej części dzińl<t usytuowany jest budynek S-4 o konstrukcji idenĘcznej jak

budynek S-2 i S-3. W obiekcie tym zakohczono roboty stanu srrrowego. Rozpoczęto

wykonywanie więżby dachowej, ścianek działowych - wykonano w około 65%.

Ro4poczęto tynki wewnętrzne w lokalachoruzmontń okien (20%).

Stan robót w kondygnacjt garażowej jak w budynku S-2 i S-3. Pomięszczenia techniczne

w garużąl są oĘnkowane w 50oń. Powyzsze pozwala określić zakres wykonanych prac na

75ó/o.

Obiektem zatrtykającym osiedle jest budynekS-S wykonywany w technologii zelbetowej

wylewanej na mokro w układzie sfupowo - pbńowym. Jest budynkiem o dwóch członach

komunikacyjnych prowadzących kolejno na VIII i X kondygnację. Szkielet zostanie
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wypehriony materiałem ceramicznym. Na dziefi dzisiejszy wykonano stroPy nad VII P.

w 50§ń, natomiast ściany osłonowe wykonano od parteru do vI pięfia oraz ściaŃi

działowe lokalowe do III piętra włącnie. W części podziemnej, podobnie jak

w budynkach S-2, S-3, i S_4, wykonano poziomy kanaLizacyjne sanitame oraz deszczowe

w l00%.

Do połozenia pozostała warstwa wierzchnia na posadzkach (durobet).

Ilość wykonanych robót stanu srrrowego zamkniętego pozwala określió zaawansowanie

na około 70%.

Równolegle z,robotąmi budowlano - montazowymi prowadzonę są pracę przy vzbrojeniu

terenu, zarówno w granicach lokalizacji jak i poza nią.

Wykonano w granicach lokalizacji sieć kanaLizacji deszczowej w 75oń, kanalizacji

sanitarnej w 7|oń,instalację wodociągowąw 40Yo, sieć cieplnąw 35Yo oraz wybudowano

stację trafo (zapĄektowano dwie sztuki), ułozono kabel SN wzdfuż uticy Lanciego.

Poza granicami tókalizacji wykonano sieć wodociągową w 9aoń oraz sieć cieplną

w I00Yo. Nie roz1l o częto pr ac przy kanalizacji deszczowej i s anitarnej .

Reasumując, wddfug oceny inwestora, prace budowlano - montażowe prowadzone §ą

Żgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 1999 r.

Termin ten moze ulec przesunięciu w przpadku niekorzystnych temperatur w okresie

zirny 98199 r.

P.rzewidywany koszt wybudowania 1m2 mieszkania (łącznie z infrastrukturą) wynosi:

-;wbrrdpkach niskich S-1, S-2, S-3, S-4 "- 2 354 złbrutto;

- w budynku wysokim S-5 - 2 386 złbrutto.

, W zńączęniuprzesyłamy deklaracjęprzystąpienia do SM "Przy Metrze".

',,Prosimyow1pełnieniezŃączonegodokumentuprzęzPan@
l\- /wspóhaffi oraz wniesienia opłaty członkowskiej w kwocie 1000 zł od kazdej osoby

ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków. Opłatę członkowskąnaleĘ wnieść w kasie

Społdzielni lub na konto:

Bank PKO S.A. IX OĄVarszawa

1240 1 I25 -30 l2I328 -27 00 -4 l I I 12-00 1 -0000

Deklarację przystąpienia do Społdzielni i dowód wniesienia opłaty członkowskiej

na\eĘ złoĘó w biurze Społdzielni (pokój nr 18) w terminie do dnia 15.12.1998 r.
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