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W odpowiedzi na Pana pismo (data wpływu 11.01.2000 r.) doĘczące aneksu z dnia
30.12,1999 r. do umowy na realizację inwestycji ,,lVligdałowa f' - Społdzielnia Mieszkaniowa
,Przy Metrz€' uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

1) odnośnie obmiaru powierzchni segmentu:
w umowie podano powierzchnię określoną na podstawie sporządzonych projeklow, natomiast
po zakohczeniu robót budowlanych dokonano pomiarów zgodnie ze stanem faktycznym. Dla
potrzeb wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych korzystano z wytycznych PN-70/B 102365,
ktora obecnie nie ma wprawdzie charakteru normy bezvlzględnie obowiryljącej, jednak
obowią"zywńa w czasie zawierania umów inwestycyjnych i dlatego posiłkowano się jej
postanowieniami.
Co do przywołanej w piśmie normy PN-ISO9836, uprzejmie wyjaśniamy, że na dzień
cizisiejszy norma ta również nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie fakultatywny, z
wyjątkiem punktu 5.2.2,, ktory dotyczy jednak pomiarów kubatury budynku, a nie powierzchni
(vide: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dn,4.03.1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U, Nr 22,
poz.209);

2) * sprawie zmniejszenia powierzchni działki uprzejmie informuj emy, że jest to wynikiem
zmiany granicy dzińki przez Urząd Gminy Ursynów. Jednocześnie informujemy, że
Społdzielnia czyni starania o pozyskanie terenu (wzdfuż ut. KEN) od ,,Wersalu Podlaskiego".
O wynikach tych starań poinformujemy Państwa niezwłocznie;

3) 4) jeśli chodzi o niewykonanie niektórych ęlementów lub zaniechanie wykonania elementów
wykończeniowych, to zapewniamy Państwa, że majdzie to swoje odzwierciedlenie w
r ozliczeniach pomiędzy Stronami

5) bardzo serdecznie przepraszaffly Pana za wszystkie problemy i kłopoty wynikające z opóźnienia
oddania inwestycji do uzytku. Nie wynika to wprawdzie z win} Społdzielni jeOnat ,

zaPewniamy, ża ze swej strony robimy wszystko, aby budowa zostńa jak najszybciej
zakohczona, przekazana zgodnie z obowiąpuj ącymi przepi sami i r oiliczona;

6) natomiast w sprawie przeniesienia praw własności do działki i segmentów informujerny Paną
ze nastąpi to niezwłocznie po uregulowaniu sprawy zlJrzędem Gminy Ursynow. Społdzielnia
zabiega o to, aby nastąpiło to jak najszybciej;
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7\ wymienione przez Pana elenlenty infi,astruktury są w większości wykonane lub zostaną
wykonatre zgodnie z projekterl. Wykonarlo ogrodzenie segmentow, oświetlenie (całości
inwestycji) . przyłącza telelbniczlle i rtv,

8) rozliczenie wydatków na intiastrukturę nastąpi wowczas, gdy Gmina Ursynow zwroci
Społdzielni jakieś kwoty. Przekażemy je wówczas do Państwa dyspozycji i sami będziecie
mogli Państwo zadecydować, co z nimi zrobicie. Na dzień dzisiejszy taki zwrot jeszcze nie
nastąpił;

9) uprzejmie Pana informujemy, że budowa powierzchni handlowo-usfugowej, jak i
niewykupionych garaży jest czasowo sfinansowana ze środkow własnych Społdzielni, a nie z
Państwa wpłat t w zvviązku ztym zadnych zwrotów ztego tytułu nie będzie;

l0) w sprawie belki stalowej typu HEB 260 uprzejmie wyjaśniamy, że zostńa ona zamontowana w
zwięku z wyrńeniem przez Państwo chęci wymiany okien na większe i w związku z tym
zostało to Państwu umozliwionę poptzez zamontowanie tejze belki.

Uprzejmie prosimy o przyjęcie naszych wyjaśnien i zapewnień rychłego zakończenia
real i zacj i i r ozliczenia przed m iotorve"j i nwestycj i.
ZaPewniamy Pana, ze Społdzielni rowniez bardzo z,ależy na tym, aby to nastąpiło jak najszybciej i

.iak najlepiej, przecieżjest Pan jei członkiem.

Przepraszamy rownieżPana serdecztlie zaten wydłuzony nieco okres oczekiwania na
odPowiedz, spodziewaliśmy się bowiem, ze uda nam się coś więcej powiedziec w sprawie
Poszerzenia terenu działki i przeniesienia praw własności, jednak na te ustalenia musimy jeszcze
p,_lczekac.

z wrazami szacunku
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