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Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul. Lanciego 98
te|.0-501 247 295

Zarząd Spółdziel ni [M ieszkan iowej
Przy Metrze

02-792 Warszawa, ul, Lanciego 12

W nawiąaniu do:

,1 . Państwa pisma OC/5835/99 z dnia 30 grudnia 1999,
2. mojego pisma z dnia 03 stycznia w sprawie powierzchn.i segmentu oraz działki,
3. mojego pisma z dnia 7 października 1999 w sprawie usterek,
4, mojego pisma z dnia 29 pażdziernika 1999 w sprawie usterek,
5. mojego pisma z dnia 15 listopada 1999 w sprawie usterek,
6. pisma z dnia 1 grudnia 1999 podpisanego przez lokatorów segmentów

dotyczącego drzwi garaźowych
7. mojego pisma z dnia 10 stycznia 2000 w sprawie rozliczeń,
8. Państwa pisma NR/176/2000 z dnia 7 marca 2000,
9. Państwa pisma OCl1444l2000 z dnia 20 marca 2000-03-24

uprzejmie informuję, iż na moje zlecenie biegł sądowy inż. Tadeusz Kujawa
sporządził ekspeńyzę w sprawie obmiaru powierzchni, braków w wykończeniu budynku oraz
usterek technicznych. Na podstawie tej ekspeńyzy domagam się:

1. Wydania przydziału na segment o powierzchni 195 m2 bez dokonywania przeze mnie
dodatkow_vch dopłat za zekomo większą powiezchnie,

2. oddania mi do dyspozycji działki o powierzchni 210 m',
3. zainstalowania w moim segmencie licznika ciepła zgodnie z projektem i

obowiązującymi pzepisami,
4. przekazania na mój rachunek bankowy Pekao SA lX OAN-wa 12401125-31198578-

27oo-2o11 ,12 kwoty 21 860,59 stanowiącej koszt usunięcia stwierdzonych usterek.

Jednocześnie oświadczam, iż nie poczuwam się do obowiązku zapłaty kwoty 1 824,28
za rzekomą ochronę budynku, wywóz śmieci i energię elektryczną. Powyższe pozycje
powinny być zawańe w koszcie budowy, który został określony w umowie nr 210 z dnia 23
sierpnia 1997.

z powazaniem
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Zbigniew Sarata
Warszawa 24 marca2OOO

W załączeniu:
1. wniosek o przydział
2. Opinia biegłego
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WIYIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKAIYIA
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II.DANE OGOLNE WSPOŁMAŁZONKA:
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miejsce stałego zameldowania telefon kontaktowy

III.DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSOB ZGŁOSZONYCH DO
WSPOLNEGO ZAMIESZKANIA :

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne z prawdą i jestem
świadomy odpowiedzialności i skutków wprowadzenia Spółdzielni w błąd:
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adres korespondencyjny tel. kontaktowy
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