
2. Informacje wstepne
Lustracje ustawowa- pelna, Spoldzielni Mieszkaniowej "PRZYMETRZE" w lWarszawie,

zwanej dalej "Spoldzielnia", przeprowadzono na podstawie art. 91-93 ustawy Prawo Sp6ldzielcze

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z pozniejszymi zmianami), instrukcji w sprawie

lustracji organizacji Spoldzielczych z dnia 1 lipca 2010 r. stanowiacej zalacznik do Uc waly Nr 16

Zgromadzenia Og6lnego Krajowej Rady Spoldzielczejz dnia 01.07.2010 r. oraz umowy zawartej w

dniu 27.08.2013 r. porniedzy Spoldzielnia a Krajowym Zwiazkiem Rewizyjnyrn ~p61dzielni

Mieszkaniowychw Warszawie.

1. Podstawe prawna przeprowadzenia lustracji stanowia:

• art. 91 ustawy z dnia 19.09.1982 r. - Prawo Spoldzielcze z pozniejszymi zrnianami i

obwieszczeniern Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spoldzielcze (Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz.

1848),

• .Jnstrukcja 0 lustracji organizacji spoldzielczych" - stanowiaca zal~cznt Nr 1 do

uchwaly Nr 9/2010 Zgromadzenia Og6lnegoKrajowejRady Sp6ldzielczej z dnia 01.07.[2010 r.,

• Statut Spoldzielni,

A. INFORMACJEWSTF;PNE

z lustracji pelnej dzialalnosci Spoldzielni Mieszkaniowej.Przy Metrze" w Warszawi ul. Lanciego

12, 02-792 Warszawa, tel. (22) 648 74 73 przeprowadzonej w dniach: od 16.09.

31.12.2013 r. z przerwami przez lustrator6w:

• Zygfryda Sulewskiego - posiadajacego uprawnienia lustracyjne Nr 2449/96, adane przez

Krajowa Rade Spoldzielcza,

• Leona Ejsmonta - posiadajacego uprawnienia lustracyjne Nr 5968/12 nadane przez Krajowa

Rade Spoldzielcza,

dzialajacych na podstawie upowaznien wystawionychprzez Prezesa Zarzadu Krajowego Zwiazku

Rewizyjnego SpoldzielniMieszkaniowych w Warszawie,ul. Prosta 2114.'

PROTOKOL

Krajowy Zwiazek Rewizyjny Sp61dzielni Mieszkaniowych

w Warszawie, ul. Prosta 2/14



• razem 4.010 100,00 %

W badanym okresie liczba lokali mieszkalnych nie ulegla zmianie. Lustrowana Sp6~dzielnia nie

zatrudnia gospodarzy dom6w i nie wystepuja sluzbowe lokale mieszkalne.

Laczna powierzchnia lokali ogrzewanych centralnie i korzystajacych z cieplej w dy wynosi

230.436,41 m2 , co stanowi 91,6% powierzchni mieszkalnej.

Wszystkie budynki wyposazone sa w mierniki zuzycia wody i ciepla oraz zostaly ociep~one.

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnycb stanowi 91,8%, a lokali uzytkowych 8,Q% og6lnej

powierzchni uzytkowej zasob6w mieszkaniowych.

W dniu 24.10.2013 roku lustrator Leon Ejsmont w obecnosci pracownika ds. eksploatacji

zasob6w dokonal ogledzin stanu techniczno-porzadkowego i estetycznego 9 budynk6w:

• ul. Lanciego 7, lOG,

• ul. Lokajskiego 6

Lokale te byly uzytkowane jako:

• wlasnosciowe 2.094 tj.52,22 %

• wyodrebnione l.760 tj.43,89 %

• lokatorskie 43 1,07 %

• wynajmowane 27 0,67 %

• ekspektatywa odrebnej wlasnosci 50 1,25 %

• bez tytulu prawnego 27 0,67 %

• wolne 9 023 %

Wedlug stanu na dzien 31.12.2012 r. Spoldzielnia eksploatowala 4.010 lokali mieszkalnych.

• Nieruchomosc nr 1:
30

• Nieruchomosc nr 2: ul. Belgradzka 18,20,22
• Nieruchomosc nr 3: ul. Raabego 1,3,4,5,6,6,8,9, 10, 11, 12
• Nieruchomosc nr 4: ul. Lanciego 10 H
• Nieruchomosc ill 5: ul. Lanciego 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F
• Nieruchomosc nr o: ul. Lasek Brzozowy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,15,

16, 17, 18, 19, ul. Mandarynki 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Lanciego 2, 4, 6,8
• Nieruchomosc nr 7: AI. KEN 36 A, 36
• Nieruchomosc nr 8: ul. Lanciego 7, 7 A, 7 B, 11
• Nieruchomosc nr 9: ul. Lanciego 9
• Nieruchomosc nr 10: ul. Belgradzka 6
• Nieruchomosc nr 11: ul. Raabego 2, 2 A
• Nieruchomosc ill 12: ul. Lanciego 12, 14
• Nieruchomosc nr 13: ul. Raabego 13
• Nieruchomosc ill 14: ul. Lanciego 10 G
• Nieruchomosc nr 15: ul. Belgradzka 14.

ul. Lokajskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 24, 26, 28,
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Z powyzszego wynika:

• wzrost oplat jednostkowych dla czlonkow nieruchomosci z wyjatkiern L ciego 9

(obnizka z dniem 01.11.2011 r. z 1,95 zl/m" do 1,59 zllm2 ),

IBelgradzka 14 od 01.12.2010 r.

2010 r. 2011 r.1
nieruchornosc j.m. od 01.01 od 01.10 od 01.1 j

czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie
KEN 36/36A m2 3,33 3,14 3,35
Lanciego 10 m2 2,43 3,12 2,591 3,29 2,74 ~,90
Belgradzka 14 m2 2,961 b,03
Lanciego 9 m2 1,85 3,03 1,95 2,99 1,59 2,75
_£ozostale m2 1,85 3,03 1,95 2,99 2,05 B,21

Koszty te rozlicza sie w nastepujacy spos6b:

1. Proporcjonalnie do ilosci os6b w kontekscie kosztu: wywozu nieczystosci, dost wy gazu i

energii elektryeznej, eksploatacji diwig6w.

2. Wedlug wskazan wodoruierzy zuzycia wody cieplej izimnej,

3. Wedlug odczytu wskazau- dostawy ciepla.

4. Proporcjonalnie do liczby lokali W odniesieniu do kosztow i eksploatacji miejsc pdstojowych

w garazach wielostanowiskowych, ochrony obiekt6w, eksploatacji domofon6J, kosztow

dzialalnosci spoleczno-kulturalnej.

W badanym okresie byly podejmowane przez Rade Nadzorcza nastepujace uchwaly,

zatwierdzajace plany gospodarczo- finansowe:

na 2010 r.

• Uchwala nr 17/2010 z 07.07.2010 r.,

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 2412010 z 17.11.2010 r.,

• Uchwala nr 25/2010 z 17.11.2010 r.,

na 2011 r.

• Uchwala nr 20/2011 z 20.07.2011 r.

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 25/2011 z 29.12.2011 r.

na 2012 r.

• Prowizorium planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 16/2012 z 24.10.2012 r.

Z zalacznikow do plan6w gospodarczo - finansowych za lata 2010 - 2011 r. wynikaja

nastepujace stawki oplat eksploatacyjnych (w pozostalych planach: korekta planu za 2011 roku iw

planie za 2012 roku podano kwoty globalne oplat eksploatacyjnych, bez podania stawek

jednostkowych):
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W kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciazajacymi lokale mieszkalne najwieksze

pozycje kosztow stanowily:

• koszty eksploatacji i remonty - ich udzial wykazuje tendencje malejaca z 40,0% 2010 r. do

36% w 2012 r.,

• koszty centrainego ogrzewania i cieplej wody, zmniejszyly sie z 23% w 2010 roku do

19,5% w 2012 roku,

• koszt zimnej wody wzrosl z 11,5% w 2010 roku do 12,3% w 2012 roku,

• inne koszty: sadowe, odsetki znaczacy wzrost z 1,5% w 2010 r. do 13,5 % w 201£ r.

W badanym okresie wyniki w gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spoldzielni przed tawiaja sie

nastepujaco:

• w roku 2010 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 2.200.780,16 zl, co stj0wi 7,7%

poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie po korekcie na poziomie (-) 3.027.213,OQ zl;

• w roku 2011 uzyskano nadwyzke koszt6w nad przychodami w kwocie l.834.966,12 zl,

co stanowi 6,3 % poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie po korekcie (-) 2.825.l~3,00 zl;

• w roku 2012 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 5.848.553,83 zl, co sta,nowi 17%

poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie (-) 2.387.232,00 zl.

W Spoldzielni wystapila nadwyzka kosztow nad przychodarni GZM:

• w 2010 r. (-) 1.629.000,91 zl,

•
•

koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

•

• 26.497.513,44 zl

27.278.087,66 zl

28.773.580,45 zl

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.
•

28.698.293,60 zl

29.113.053,78 zl

34.622.134,28 zl

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.

•

. .amowynukoszty gospodarki zasobami miesW okresie objetym lustracja, przychody

ksztaltowaly sie nastepujaco:

przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

• obnizenie oplat jednostkowych dla nieczlonkow nieruchomosci z wyjatkiem:

Lanciego 9 (obnizka z dniem 0l.10.2010 r. Z 3,03 zllm2 do 2,99 zllrn2 oraz z dniern 01111.2011 r. Z

2,99 zllm2 do 2,75 zl/m"),

KEN 36/36A (obni~a z dniem ~~.lO.2~10~. z 3,33 zllm2 .d~ 3,14 zlI~2 do 30.~0.20111r.).

Pozostale nieruchomosci z wyjatkiem Belgradzkiej 14 (obnizka z dniern 01. 0.2010 r. z

3,03 zllm2 do 2,99 zllm2 do 30.10.2011 r.).
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1 bez innych wplywow w kwocie 571.779,25 zl idotyczacych przychod6w z najmu

2 bez innych wplywow w kwocie 588.307,91 zl dotyczacych przychod6w z najmu

Z powyzszego wynika, iz w okresie objetym lustracja:

• w 8 nieruchomosciach koszty przewyzszaly przychody: od 0,13 zl/m" (Belgradzka 14 w

2010 roku) do 10,79 do zl/m" (Lanciego lOG w 2012 r.),

• w 4 nieruchomosciach przychody przewyzszaly koszty: od 0,90 zl/m" (Lanciego

7,7A,7b,11 w 2010 r.) do 4,79 do zl/m? (KEN 36/36A w 2011 r.),

• nieruchomosc Belgradzka 18, 20, 22 uzyskala w latach 2010-2011 nadwyzke koszt6w

nad przychodami z najmu.

W zdecydowanej wiekszosci nieruchomosci wskaznik nadwyzki koszt6w nad p1ChOda!ni

przypadajacy na 1m2 w 2010 r. u1egl pogorszeniu w 2011 r. i 2012 r., co wynika z braku s tecznej

1/1"

I
2010 r. 201) r. 2012 r.

Lp Wyszczegelnienie oa I ml oa 1ml na 1mlkwota m-cznie kwota m-cznie kwota m-czoie
Lokajskiego

1. 4,6,8,10,12,14,16,18,2 -1 079634,52 -2,37 -1292451,86 -2,83 -2 026 280,29 -4,44
0,22,24,26,28,30

2. Belgradzka 18,20,22 100066,94 0,51 56765,78 0,29 -190806,64 -0,98
Raabego

3. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 -473657,41 -1,35 -556649,03 -1,59 -1011902,77 -2,89
2

4. Lanciego 10 H -74407,78 -3,14 -64486,57 -2,73 -97319,70 -4,11
Lanciego

5. 10A,1OB,1OC,lOD,10 -159483,33 -1,11 -142292,54 -0,99 -316568,42 -2,20
E,10F
Lasek Brzozowy
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

6. 12,13,15,16,17,18,19, -2 351 990,56 -2,28 -2381837,94 -2,31 -3835383,08 -3,72Mandarynlci
2,4,6,8,10,12,
Lanciego 2,4,6,8

7. Ken 36/36A 1 578 800,54 3,94 1 917580,04 4,79 1 867691,23 4,66

8. Lanciego 7,7A,Th,11 162426,88 0,90 263609,91 1,46 194496,89 1,08

9. Lanciego 9 85096,53 2,30 III 022,63 3,00 84139,00 2,28

10 Raabego 13 135332,52 2,52 175 135,47 3,27 140944,66 2,63
11. Lanciego lOG -127104,59 -5,03 -178659,42 -7,07 -272 196,98 -10,76

12. Belgradzka 14 -10481,22 -0,13 -135963,84 -1,69 -385367,73 -4,80

razem -2215036,00' -0,74 -2228227,372 -0,75 -5 848 553,83 -1,96

Zestawienie wynikow gzm na poszczegolnych nieruchomosciach za lata 2010-2012 P1rzedstawia

ponizsza tabela:

• w 2011 r. (-) 1.246.658,20 zl,

• w 2012 r. (-) 5.848.553,83 zl,
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Pokwitowanie odbioru protokolu lustracji

Niniejszym kwituje odbi6r 2 egzemplarzy protokolu lustracji, po je<!nym, dla Zarz du i Rady
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Zarzad Spoldzielni

Do stwierdzen zawartych w protokole lustracji nie wnosimy zastrzezen.
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yd su~ewski
upr. lustr. 2 49/96

Lustrator

~~
Leon Ejsmont

upr. 1ustr. 5968112

12. Pismo z dnia 04.11.2013 r. Rady Nadzorczej w sprawie rozszerzenia tematyki lustracji.

13. Uchwala ill 23/2010 Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2010 r. w sprawie akceptacji wniosku

Zarzadu w sprawie powierzenia czesci uslug: eksploatacji i konserwacji.

14. Uchwala nr 112011 Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.06.2011 r.

15. Protokol kontroli kasy.

16. Spis weksli i innych walor6w kasy wedlug stanu na dzien 08.11.2013 r.

17. Oferta z dnia 20.01.2011 r. sprzedazy nieruchornosci przy ul. Lanciego i Belgra zkiej.
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