
-

Spofdzielnlo IVlleszkaniowa
II PRZY METRZE I,

ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa

tel. centro 648-74-73,648-79-55
fox: 648-74-30 .,

• U MOW A NR 210

zawar1:a w dniu 23.08.1997r. pomi~dzy:• • • • • • • • • • • • • • • •

Spoldz Le Ln La MieszkaniowE:\ "Przy Me.trze" z s Ledz Lba w Warszawie przy uI , Lanciego 12

wpisanCl do rejestru SCldu Rejonowego XVI Wydzial Gospodarczy-Rejestrowy w

Warazawie, pod nr ARS-3185. zwanq dalej ISp61dzielniq". reprezentowanq przez:

1. • .. •• ~r;:..z.a.~~a.z:~~i.C;~... . . ..... . ... . . . .. - Prezesa Zarzqdu •
Elzbiet~ Dobrzanskq2. . . - Zast~pc~ Prezesa Zarzqdu

a

Zbigniewem SaratqPanem/ni C:l • ~ .

W-wa, ul. Hawajska 4 m. 36
z ami e szka fym/a W ..

WL 8188827
legltymujqcym/q si~ dowodem osobistym serii •..•...•• numer .........•.....•..• _

1/

b/ ubiegajqcym/q si~ 0 przyj~cie

"Przy Metrze", zwanym/Cl dalej

w poczet czlonk6w Sp6ldzielni Mieszkaniowej

1/
NabywcCl

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Spoldzielnia oswiadcza. ze na podstawie umowy dzierzawy nr L-1-96 z dnia
22.06.1996 r. zawartej z GminCl Warszawa-Ursynow przej~la z przeznaczeniem

2pod zabudow~ mieszkaniowq - grunt a powierzchni 34063 m t polozony w
W~rszawie przy ul. Lanciegot oznaczony w ewidencji gruntow jako dzialka ewid.
numer 4 z obr~bu ]-1]-05 ...

•

2. Grunt opisany w ust. 1 Pfzeznaczony jest pod budow~ zespolu budynkow wielo-
rodzinnych z miejscaml postojowymi w wielostanowiskowych lokalach garazowych
i 1.okalami uzytkowymi. oraz dom6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
stanowiqcych jednolite zadanie inwestycyjne - zgodnie z decyzjq nr 454/96
z dn ia ]O. 10. 1996 r. "0' warunkach zabudowy" t wydanct przez Ur-zad Gm iny
Warszawa-Ursynowt na wniosek Sp61dzielni.

3. Sp61dzielnia oswiadczat ze podejmuje si~ rea1.izacji zadania inwestycyjnego
polegajqcego na wybudowaniu domow jednorodzinnych w zabudowie
cz~sci gruntu wskazanego w ust. 1 w celu przej~cia tych dom6w
na zasadzie spoldzielczego prawa do domow jednorodzinnych.

•szeregoweJ na
przez Nabywc6w -

----------------------------------------------------------
1/ skresli6 punkt a lub b - odpowiednio do statusu Nabywcy

•

,
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§ 2

]. Umowa dotyczy budowy domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, 0 powierzchni
calkowitej /wraz z poddaszem uiytkowym i garaiem/ .~~~~1~.m

2
, z].okalizowanego

na dzialce 0 pow. ok.210 m
2

, poloionego w Warszawie przy ul Lanciego .
2

Pow.ler-zchnia poddasza uiytkowego wynosi ..48.,.4l m . Powierzchnia garaiu wynosi
2.. l5Il3.. m •

2. Sp6ldzielnia zastrzega, ie podana w ust.] calkowita powierzchnia domu jedno-
rodzinnego moze ulec zmianie do +/ 5%'i zostanie usc Lslona i skorygowana w-
niniejszej umowie w formie aneksu po zatwierdzeniu projektu technicznego.

3. Charakterystyka inwestycji i opis standardu przedmiotowego domu jednorodzinnego
wraz z garaiem oraz jego plan w skali ]:50 zawarty jest w zalqczniku nr 1 do
Umowy.

NABYWCY ',.. REPREZENTACJ A NABYWCOW

§ 3

Nabywcami w rozumieniu tej umowy sq osoby fizyczne, kt6re zawarly umow~ niniejszq
ze Sp6ldzielniq. Dotyczy to zar6wno os6b b~dqcych czlonkami Sp61dzielni, jak
r6wniez os6b ubiegajqcych si~ 0 czlonkostwo, spelniajqcych wszystkie wymogi
Statutu Sp6ldzielni w zakresie przyj~cia na czlonka Sp61dzielni.

§ 4

]. Nabywcy na og61nym zebraniu Nabywc6w wybiorq sposr6d siebie osoby, kt6re
b~dq reprezentowaly interesy wszystkich Nabywc6w.

2. Zarzqd Sp61dzielni wyznaczy pracownika upowainionego do utrzymywania bieiqcych
kontakt6w z reprezentacjq Nabywc6w.

3. Osoby reprezentujqce Nabywc6w nie mogq przejmowac ani tez umniejszac uprawnien
organ6w statutowych Sp61dzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze".

4. Zarzqd Sp6ldzielni raz na trzy miesiqce przygotuje i udost~pni Nabywcom
informacj~ 0 stanie realizacji inwestycji.

5. Wyb6r i umocowan ie os6b reprezentujqcych Nabywcow nie wy Lacz a prawa Nabywcy
., - I'

do samodzielnego dochodzenia ewentualnych roszczen wobeG 'Sp61dzielni w oparciu
o przepisy kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Na~ywc6w b~dqcych czlonkami
sp61dzie].ni - r6wniei w oparciu 0 przepisy prawa sp61dzielczego i postanowie-
nia Statutu Sp61dzielni.

CZLONKOSTWO, PRZYDZIAL DOMU JEDNORODZINNEGO, PRZEWLASZCZENIE

§ 5

Przyj~cie w poczet czlonk6w Sp6ldzielni Nabywc6w nie b~dqcych czlonkami -
nastqpi po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, pod warunkiem wplaty przez
Nabywc~, w terminach okres]onych niniejszq Umowq - kwot pelnego wkladu budowlanego.

,
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§ 6

Przydziai domu jednorodzinnego wraz z garazem - na warunkach wiasnosciowego
prawa do lokalu - nastqpi po:

1/ zrea~izowaniu inwestycji mieszkaniowej,
2/ wpiaceniu przez Nabywc~ kwot pelnego wkladu budowlanego,
3/ przyj~ciu w poczet czlonk6w Sp61dzielni, Nabywc6w nie b~dqcych czlonkami

Sp6idzielni.

§ 7

1. Po dokonaniu przydzialu dom6w jednorodzinnych oraz przeprowadzeniu ostatecznego
rozliczenia koszt6w budowy - Sp6idzielnia przenosi na czlonk6w wiasnosc przy-
dzielonych dom6w wraz z prawami do dziaiek.

2. Czionkowie obowiqzani Sq pokryc koszty przeniesienia wlasnosci przydzielonego
im domu jednorodzinnego wraz z dzialkq•

..
3. W sprawach nieuregulowanych w ust.1-2 stosuje si~ przepisy prawa sp6idzielczego

dotyczqce prawa do dom6w jednorodzinnych budowanych w celu przeniesienia ich
wiasnosci na rzecz czlonk6w oraz postanowienia Statutu Sp6idzielni w tym
zakresie.

TERMINY REALIZACJI INWESTYCJI

§ 8

1. Cykl realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust.2 i 3 b~dzie
wynosii 18 /osiemnascie/ miesi~cy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji 0

zezwoleniu budowlanym.

2. Zmiana termin6w realizacji zadania inwestycyjnego moze nastqpic w przypadkach
zaistnienia szczeg61nych okolicznosci - niezaleznych od Sp6idzielni oraz
wykonawc6w - stron um6w zawartych przez Sp6idzielni~ w zwiqzku z realizacjq
przedmiotowej inwestycji.

I

§ 9

1. Sp6idzielnia zobowiqzuje si~ udost~pnic Nabywcy dom jednorodzinny wraz z
garazem w celu wykonania rob6t wykoficzeniowych i aranzacji wn~trz
na 3 /trzyf miesiqce przed przekazaniem danego budynku do uzytku.

. " . .naJpoznleJ

2. Nabywca rna prawo do wniesienia zmian w zakresie indywidualnego wykoficzenia
i wyposazenia domu.

3. Zarzqd Sp6idzielni w uzgodnieniu z wykonawcq i eWe projektantem okresli zakres
zmian i terminy ich realizacji. Uzgodnione zmiany wpiywac b~dq na wysokosc
koszt6w naliczonych dla danego domu jednorodzinnego.

4. Obj~cie przez Nabywc~ domu do wykoficzenia we wiasnym zakresie obejmuje roboty:

- wykonanie podi6g, glazury, terakoty,
- biaiy montaz: zamontowanie wanny, baterii, sanitariat6w, umywalek,

zlewozmywaka itp.
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5. Roboty okreslone w ust.4 oraz koszt materia16w i urzqdzen nie Sq obj~te
wartosciq wkladu budowlanego i obciqzajq bezposrednio Nabywc~.

6. Nabywca rnaprawo wsp61ksztaltowania i wykonczenia swojego domu jednorodzinnego
w zakresie i terminach podanych przez Zarzqd Sp61dzielni - przy zachowaniu
pelnego nadzoru inwestycyjno-technicznego ze strony Sp61dzielni.

PLANOWANE KOSZTY INWESTYCJI

§ 10

1. Koszt realizacji ~dania inwestycyjnego obejmuje w szczeg61nosci:

pozyskania terenu
uzbrojenia terenu /w granicach i poza granicami dzialki/
dokumentacji projektowej zwiqzanej z inwestycjq
wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych
nadzoru inwestycyjnego i autorskiego
obslugi geodezyjnej, jak r6wniez badan, ekspertyz i opinii
oplat i podatk6w
funkcjonowania Sp61dzielni w zakresie planowania, realizacji i rozli-

czenia zadania inwestycyjnego.

- koszt
- koszt
- koszt
....koszt

~ - koszt
- koszt
- koszt

- koszt

2. Koszt budowy domu jednorodzinnego wraz z garazem stanowic b~dzie iloczyn
powierzchni tego domu oraz kwoty 1.500,- /jeden tysiqc pi~cset/ zlotych,
z tym zastrzezeniem, ze koszt budowy poddasza uzytkowego stanowic b~dzie

•
iloczyn jego calkowitej powierzchni oraz kwoty 750,- /siedemset pi~cdziesiqt/
zlotych.

3. Koszt budowy podlega waloryzacji wskaznikiem wzrostu cen rob6t budowlano-
montazowych dla budownictwa mieszkaniowego, publikowanym przez GUS.

4. Ostateczny koszt budowy zostanie powi~kszony 0 obowiqzujqcy podatek od towar6w
i uslug VAT.

§ 11

1. Calkowity koszt zadania inwestycyjnego moze ulec zmianie jedynie w przypadkach:

a/ zmian warunk6w technicznych, wynikajqcych z przepis6w prawa lub decyzji
administracyjnych uprawnionych organ6w,

b/ zmian zakresu rob6t w domu jednorodzinnym dokonanym przez Nabywc~
/w uzgodnionym zakres~e i terminach/,

c/ zmian w projektach technicznych i zakresie rob6t, uzgodnionych z reprezen-
tacjq Nabywc6w,

d/ zmian obowiqzujqcych wysokosci oplat i podatk6w /np. VAT/.

2. Ostateczny koszt budowy zostanie ustalony wg. kosztu rzeczywistego w ciqgu
4 /czterech/ miesi~cy od daty odbioru domu jednorodzinnego wraz z infrastrukurq.

3. Wynikajqca z tytulu ustal.enia ostatecznego kosztu r6znica w stosunku do wplat
wniesionych przez Nabywc~, uregulowana zostanie przez Nabywc~ lub przez
Sp61dzielni~ w ciqgu 30 /trzydziestu/ dni od daty ostatecznego rozliczenia.
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§ 12

1. Spoldzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za zmian~ planowanego
terminu realizacji inwestycji. w przypadku gdy wbrew zobowi~zaniom umownym co
najmniej 10% /dziesi~c procent/kwoty kolejnych rat na zadanie inwestycyjne
/naleznych od wszystkich nabywcow/ nie wplynie na konto wskazane w § 13 pkt.4
przez okres 14 /czternastu/ dni od wyznaczonego przez Spoldzielni~ terminu wplaty.

2. Spoldzielnia zobowi~zuje
przypadku zmiany terminu

si~ do niezwlocznego powiadomienia
lub kosztu budowy domu okre§lonego

Nabywcow w
•w umOWle .

•

FINANSOWANIE INWESTYCJI

•

§ 13
J. Nabywca oswiadcza i zobowi~zuje si~ do finansowania swojego udzialu w kosztach

budowy w cz~sci obejmuj~cej dom 0 ktorym mowa w § 2 umowy. w calosei ze
srodkow wlasnych.

2. Wplaty rat wkladu budowlanego dokonywane b~d~ przez Nabywc~ w terminach
i wysokosciach okreslonych w § 15 Umowy.

3. Sp61dzielnia zobowiqzuje si~ gromadzic srodki przekazywane przez Nabywc6w na
oddzielnym koncie bankowym. Wplacone przez Nabywc~ srodki przeznaczone b~dq na
finansowanie zadania inwestycyjnego, w ramach kt6rego budowany jest dom dJ,a
Nabywey.

••
4. Wplat nalezy dokonywac na konto Sp61dzielni nr:

] 1101646-139111-2100-1-63 w PDK S.A. XIV O/Warszawa

5. Ryzyko z tytulu nieprawidlowego wypelnienia dyspozycji bankowej lub przekazu
pocztowego oraz z tytulu braku lub opoznienia wplywu §rodkow na konto Spol-
dzielni - obci~za Nabywc~.

§ 14

1. Za nieterminowe wplaty rat wkladu budowlanego Sp61dzielnia naliczac b~dzie
Nabywcy odsetki w wysokosci 60% w skali rocznej. Wplywy uzyskane z tyt. odsetek
przeznaczone zostanq na realizacj~ inwestycji Spoldzie~ri.

2. W przypadku cofni~cia lokalizacji, zatrzymania budowy, nie zrealizowania
inwestycji lub przydzialu - z winy Sp61dzielni, Nabywca otrzymuje zwrot

wniesionych~wplat w ci~gu 60 /szescdziesi~ciu/ dni od daty zaistnienia
powyzszych przyczyn.

3. W razie op6tnienia realizacji harmonogramu inwestycji 0 wi~cej nii 30 /trzy-
dziesci/ dn L, nLezaLeanLe od przyczyn tego op6znienia, Zarz~d zobo ...,iE\zany
jest do korygowania termin6w wplat przez Nabywc~ kolejnych rat wkladu budowla-
nego.

WKLADY 'NADYWCOW /RATY /

§ ] 5

1. Warunkiem dokonania przez sp61dzielni~ p~zydzialu okreslonego w umowie domu
jednorodzinnego /z zastrzezeniem postanowien § 6 umowy/ - jest wnoszenie przez
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Nabywc~ rat wkladu budowlanego. w nast~pujqcych terminach:

]/ I rata w wysokosci 30% /trzydziesci procent przewidywanego wkladu budowla-
nego w
zlotych wplacana wraz z podpisaniem Umowy. dzi~esiqt/

2/ II 'rata w wysokosci 15% /pi~tnascie procent/przewidywanego wkladu budo'i/la-
nego w kwocie .•38",,895 • • •• /slownie: ••~eEd. ~ ~ .ctz.iM~i~
zlotych po wykonaniu konstrukcj i "stanu zero". siqt pi.~/

•

3/ III rata i nast~pne w okreslonych harmonogramem inwestycji etapach. zgodnie
z post~pem robot .

• ..
2. Terminy i.wysokosci wplat III-ej i kolejnych rat Zarzqd poda do wiadomosci

..Nabywccw i 30 /trzydziesto/ dniowym wyprzedzeniem.

3. Ostateczne rOrliczenie koszt6w budowy nastqpi
nych w § 11 Umowy.

na zasadach iw terminach okreslo-

§ 16

W przypadku niewplacenia przez Nabywc~ rat. zgodnie z harmonogramem okreslonym
w § ]5 - Sp61dzielnia naliczy odsetki w wysokosci ok~eslonej w § 14 ust.l Umowy
poczynajqc od driia wymagal.nosci platnosci niezaplaconej raty.

ROZWI~ZANIE UMOWY

§ 17

,

1. Nabywca rna prawo - w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. nie p6zniej

niz do dnia otrzymania przydzialu - rozwiqzac Umow~ za 30 /trzydziesto/ dniowym
wypowiedzeniem. skladajqc stosowne oswiadczenie wO].i w formie pisemnej.
Umow~ rozwiqzuje si~ w terminie 30 /trzydziesto/ dniowym, ze skutkiem na
koniec miesiqca kalendarzowego.

2. Sp61dzielnia ma prawo rozwiqza6 Umow~ w przypadku, gdy Nabywca op6znia
z.wplatq kolejnej raty co najmniej przez okres 30 /trzydziestu/ dni.

•
Sl~

3. 0 zamiarze rozwiqzania Umowy Sp61dzielnia powinna pOinformowac Nabywc~
pisemnie, wyznaczajqc 14 /czternasto/ dniowy termin do uregulowania zaleglej
wplaty wraz z odsetkami. .

•4. Umowa moze ulec rozwiqzani U 'il trybie na tychmias towym , \,1 przypadku br-aku \,/platy

zaleglej raty wraz z odsetkami w terminie okreslonym w ust.3.

§ 18

W razie rozwiqzania Umowy, dokonane przez Nabywc~ wplaty zostanq zwr6cone przez
Sp61dzie].ni~ w kwocie wplaconej przez Nabywc~ - bez zwrotu odsetek wplaconych
za zwlok~t a w· przypadku niewplacenia naleznych Sp61dzielni odsetek - z potrqce-
niem kwot tych odsetek - w nast~pujqcych terminiach:

- w ciqgu 30 /trzydziestu/ dni od daty rozwiqzania Umowy - przy zaawansowaniu
inwestycji: nie zakonczony stan "0";
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- w ci~gu 30 /trzydziestu/ dni od dokonania wplaty przez nowego Nabywc~ mieszkania,
nie p6zniej jednak niz po uplywie 3 /trzech/ miesi~cy od daty rozwi~zania Umowy -
przy pozostalych stanach zaawansowania inwestycji.

§ 19
•

W przypadku rozwi~zania Umowy przez Nabywc~ za wypowiedzeniem /§ 17 ust.I/ -
Nabywca moze przeniesc /zbyc/ na rzecz os6b trzecich swoje prawa wynikaj~ce z
niniejszej Umowy, bez koniecznosci uzyskania zgody Sp61dzielni. Skutecznosc zbycia
zalezy jednak od przyrzeczenia przez Zarz~d przyj~cia w poczet czlonkow Spoldzielni
nowego Nabywcy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

Integralnymi cz~sciami niniejszej umowy s~:

- opis zadania inwestycyjnego i przedmiotowego domu jednorodzinnego wraz z jego~
planem w skali 1:50 - Zal~cznik nr 1 do Umowy,

- harmonogram wplat kolejnych rat wkladu budowlanego, w powi~zaniu z harmonogramem
realizacji inwestycji, ktory zostanie sporz~dzony w terminie do dnia 15.0g.1997r

Zal~cznik nr 2 do Umowy.

§ 21

Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaj~ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz~ Umow~ zastosowanie maj~ przepisy
cywilnego, a w odniesieniu do Nabywc6w b~d~cych czlonkami Sp61dzielni
przepisy prawa sp61dzielczego i postanowienia Statutu Sp61dzielni.

kodeksu
, . .r-owru ez

2. Spory mog~ce wynikn~c z niniejszej Umowy strony oddaj~ pod rozstrzygni~cie
rzeczowo wlasciwego S~du w Warszawie.

§ 24

Umowa sporz~dzona zostala w 2 /dwoch/ jednobrzmi~cych egzemplarzach - po jednym
dla kazdej ze stron .

..
NABYWCA SPOI.DZIELNIA

•

p

nlgr ELibieta Dobrzaliska



Zalqcznik nr 1

Charakterystyka inwestycji
oraz opis techniczny segmentu

Projektowany budynek 81 rozciqga si& wzdluz zachodniej granicy dzialki inwes-
•

tycyjnej.
Sklada si~ on z 16 niepodpiwniczonych segment6w w zabudowie szeregowej 0 wysokosci
II i 1/2 kondygnacji. Dojazd do garaiy znajdllj~cymi a~. przed segmentami na poziomie
terenu jest od strony p61nocno-wschodniej. Ogr6dl<i 0 gl~boko§ci min. 5,0 m znajduj~

•
si~ od strony poludniowo-zachodniej.

Konstrukcja budynl<u S-1 /segment6w/

a/
b/
c/

-r>: d/
•

e/
f/
g/
h/

.
lawy fundamentowe zelbetowe wylewane
~ciany fundamentowe ielbetowe wylewane gr. 40 cm .
§ciany kl. ~chodowej - murowane zakoficzone ielbetowymi slupkami wylewanymi
biegi i podesty kl. schodowej - ielbetowe wylewane
§ciany zewn. konstrukcyjne z pustak6w ceramicznych
Bciany l<onstr. wewn~trznej ceramiczne gr. 38 i 25 em
stropy "teriva-: Ibis"
konstrukcja dacllu drewniana

Wyko~czenie wewn~trzne budynku

a/ Bciany i sufity w cz~§ci mieszkalnej otynkowane. Tynk kat. III pomalowany farbq
akrylow~ w kolorze bialym, w garaiach tynk kat. II

h/ drzwi wewn~trzne pelne lub szklone plytowe w kolorze bialym w futrynach drewnianych
c/ drzwi zewn~trzne wzmocnione w oscierznicy drewnianej w kolorze bialyrn, do garazu

llchylne stalowe ocieplane
d/ drzwi balkonowe i okna - rev dwuszybowe w kolorze bialY"I
e/ sko§ne §ciany dachu oraz I<analy wyloione plytq gipsowq GKF
f/ parapety - lastrieo

Wyl<onezenie ze'l/nf(trznebudynkow

a/ na sc ianach zewne t.r-znychtYlll<akr-ylowy lub cementowo - wapienny

b/ parapety zewn~trzne z blachy powlekanej w kolorze bialym, obr6bki

w kolorze ciemn6brClzowym
c/ rury i rynny z blac~y powlekanej Illb pev
d/ pokrycie dacl16w z gont6w papowyeh w kolorze ciemnobrqzowym
e/ kominy z cegly l<linkierowej

.
'.

b l achar-sk ie

•

Izolacje

- izolacja termiczna uwz.gLedn iajaca norma Ina war-tosc wspo Iczynn ika "1<"
- izolacja alcuBtyczna, mi~dzykondygnacyjna ze Btyropianu. i plyty pilAniowej
- przeciwwodna i przeciwwilgociowa z trzech warst papy
- paroizolacja - papa lub folie pev

•

Instalacje

W budynku projektuje siq nast~pujqce instalacje:
- woda ciepla i zimna, centralne ogrzewanie, I<analizacj~ deszczowq i sanitarnq, insta-

lacj~ elektrycznq, telefonicznq, RTV, instalacj~ domofonowq i gazowq.z podlqczonq

kuchenka ,

Projektowane segmenty oddawane l)~d~ bez posadzek, bialego montaiu oraz wyl<lein §cien-
nych.
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zalacznik or 2
do umowy z dnia ...P.?~.~9.B.:..4.~~ r. I •••••

•

HARMONOGRAM
WPLAT RAT WKLADU BUDOWLANEGO

Budynek 81

I wplata w wysokosci 30 % przy podpisaniu umowy

II wplata w wysokosci 15 % w tenninie do 01.06.1998 r.
Ipo zakonczeniu konstrukcji stanu ,,0"1

III wplata w wysokosci 20 0/0 w tenninie do 01.08.1998 r.

IV wplata w wysokosci 20 % w tenninie do 01.10.1998 r.

V wplata w wysokosci 15 % w tenninie do 01.12.1998 r.

Uwaga

1/ w pozycji II nalezy uwzglednic ewentualna doplate z tytulu zwiekszonej
powierzchni calkowitej lokalu .

21 wplata na miejsce postojowe zgodnie z umowa

-L

r -' 1" a tz

•

•
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