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(...) Wszystkim moim rodakom ˝ycz´,
aby próg trzeciego tysiàclecia przekroczyli
z nadziejà i ufnoÊcià, z wolà wspólnego
budowania cywilizacji mi∏oÊci, która opiera
si´ na uniwersalnych wartoÊciach pokoju,
solidarnoÊci, sprawiedliwoÊci i wolnoÊci.
Niech Duch Âwi´ty nieustannie wspiera
wszelki proces przemian, s∏u˝àcy odnowie
oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej ziemi!
Jan Pawe II w Parlamencie RP
 czerwca 999 roku

Non omnis
moriar...

Jan Pawe∏ II
1920-2005

Marzenia i aspiracje
Mijajà trzy lata pracy obecnych w∏adz Spó∏dzielni. By∏y to lata trudne, bowiem gwa∏townie pogorszy∏ si´ klimat do
inwestowania w Warszawie. Ale wychodzimy z nich zwyci´sko, dotrzymujàc przyj´tych zobowiàzaƒ, a cz∏onkowie
Spó∏dzielni mogà byç spokojni o dalsze jej losy.

Pawe Bujalski,
Przewodniczjcy
Rady Nadzorczej
SBM DEMBUD
iszjc o minionych trzech latach Dembudu, nie mog nie
P
odnieÈo si do tych waßnych dla
nas wszystkich rekolekcji z pierwszych dni kwietnia tego roku. Nie
tylko dlatego, ße wszystkie akty
erekcyjne naszych osiedli zaczynajj si od sów: „...za panowania
Najwyßszego Pasterza Çwiata
Rzymsko–Katolickiego KoÈcioa,
Papießa Polaka”, i nie dlatego, ße
nie byoby pewnie Dembudu, gdyby nie: konklawe z roku 978,
Pierwsza Pielgrzymka 979, SolidarnoÈo i Wybory 989. Jeden
z naszych budynków stoi przy Al.
Jana Pawa II. Kilka osób z naszego grona, na jednej z pierwszych
sesji Rady Gminy Warszawa Wola
w I kadencji wolnego samorzjdu,
gosowao za zmianj nazwy tej ulicy z Juliana Marchlewskiego, ateisty i rewolucjonisty, na Jana Pawa II – Papießa Polaka. W tym
czasie byem pierwszym demokratycznie wybranym burmistrzem Woli.
Blisko dziesio lat wczeÈniej
uczestniczyem, razem z ogromnj
liczbj modych Polaków, w spotkaniu Ojca Çwitego z modzießj
w KoÈciele Çw. Anny. Jeszcze dzisiaj mam przed oczami obraz zalanego so¦cem Krakowskiego
PrzedmieÈcia. A dziÈ obrazy
sprzed kilku tygodni: Aleja Jana
Pawa II iskrzjca si Èwiatem zniczy, pena ludzi – skupionych, za-
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myÈlonych, przejtych... Pierwsze
dni kwietnia 2005 roku wie¦czj
Wielki Pontyfikat.
Wiemy, ße Jan Pawe II odmieni
losy Èwiata, Europy i Polski. Dzisiaj jest to juß historia, ale historia
bardzo nam bliska, bo to nasze
ßycie. Zmieni nas i to jest najwaßniejsze. Niewyobraßalne i realne
zarazem. Nie bylibyÈmy w tym
miejscu gdyby nie On.
MyÈl, ße te dni kwietniowe sj
najlepszym Èwiadectwem wizi
midzy naszym losem a Jego dzieem. Zawsze powtarzam, ße Dembud powsta z naszych marze¦
i aspiracji. Z naszej potrzeby wolnoÈci i aktywnoÈci. Dla mnie jest
jasne, gdzie sj tego rróda.
Jeszcze raz z gbi serca dzikuj
i przepraszam – Ojcze Çwity – za
wszystko.
ßyciu, sprawy wzniose i dobre
stale przeplatajj si z coW
dziennoÈcij i nieprawoÈcij, czy
wrcz zem. Za zo, które czasami
materializuje si i spada na nas
jak dokuczliwy listopadowy deszcz,
uznaj wybór Lecha Kaczy¦skiego
w 2002 roku na stanowisko Prezydenta Warszawy.
Pisz to nie z pozycji atakowanego
i kamliwie pomawianego przedstawiciela Èrodowiska warszawskich liberaów, którzy przegrali
wybory, lecz z pozycji obywatela
znajjcego mechanizmy zarzjdzania miastem, który chce aktywnie
ßyo i pracowao w Warszawie i dla
Warszawy. Kaczy¦ski, bdjc niewolnikiem populistycznych, wyborczych hase, hodujjc zasadzie:
„znajdr wroga – zdobdziesz popularnoÈo”, w gruncie rzeczy lekcewaßjc prawo i nadußywajjc wadzy, przeszkadza jednostkom
swobodnie dziaao i rozwijao si.
I nie jest wcale pocieszajjce, ße
dotyczy to wszystkich inwestorow
i naraßa na straty czasu i pienidzy nie tylko nas.
Zablokowane inwestycje, brak wizji rozwoju, zniszczona reprezentatywnoÈo samorzjdu, arogancja
i niekompetencja urzdników,
marnotrawstwo pienidzy, podporzjdkowanie interesów miasta
osobistym interesom politycznym
– stanowi codziennoÈo Warszawy.
Nie jestem goosowny. Oto przykady spraw – tylko z naszego,
dembudowego podwórka – które
jeszcze kilka lat temu, w czasie
tak zajadle atakowanego po-

przedniego sposobu realizowania
wadzy samorzjdowej, byy zwyczajnie nie do pomyÈlenia:

Osiedle Sady Ýoliborskie –

si sjsiedniej kamienicy
przy ul. Ýelaznej nie spotkay si z ßadnj reakcjj Urzdu. Wicej – zaczto nas podej-

rzewao, ße sami dewastujemy,
z jakimÈ ukrytym zamiarem, t kastanliÈmy do przetargu na kupno
mienic. Dembud zrobi nawet na
dziaki przeznaczonej pod budowwasny koszt ekspertyz „zagroßonictwo mieszkaniowe. WygraliÈmy
nego sjsiada”, by skutecznie
go speniajjc wszystkie rygory
chronio nasz majjtek. Nikt z niej
przetargu, zapaciliÈmy, przedstanie chcia skorzystao. Gdy kamiewiliÈmy projekt, ba – wybudowalinica w ko¦cu si zawalia, co na
Èmy budynki. Wszystko odbyo si
szczÈcie nie spowodowao ßadzgodnie z prawem. Pa¦stwo zanej ludzkiej tramieszkaliÈcie
gedii, na kilka
w swoich noZawsze powtarzam,
miesicy
zawych mieszkaße Dembud powsta
mknito naszj
niach. Co na to
z naszych marze¦
ulic, a o wieloKaczy¦ski i jego
i aspiracji. Z naszej
letnim zaniedbaludzie?
potrzeby wolnoÈci
niu zapomniaAby udowodnio
i aktywnoÈci. Dla mnie
no. Alej Jana
swojj politycznj
jest jasne, gdzie
Pawa na odcintez, nie liczjc
sj tego rróda.
ku od Ronda
si z ßadnym
Babki do Al. SolidarnoÈci remonz nas, mieszka¦ców tych miesztowano gruntownie przez niecae
ka¦, podjj starania by... rozebrao
2 miesijce. A my przez blisko rok
te domy! To takie „Spieprzaj dziabyliÈmy odcici od normalnego rudu!” rzucone w naszj stron
chu miejskiego!
w nieco innych okolicznoÈciach.
Ýadne argumenty prawne i logiczArkadia i Somi¦skiego. Rozune nie trafiay. Dopiero ostateczmiem, ße Koleje Pa¦stwowe chciane wyroki Sjdu potwierdziy nay dobrze sprzedao swój teren vis
szj racj. MieliÈmy jj od
a vis naszego Osiedla, wicej –
poczjtku i oni o tym wiedzieli! Ale
mog uznao, ße sj racjonalne
chcieli zaszkodzio i zabrali nam
przesanki by budowao kolejne
kilka lat i sporo nerwów.
centrum handlowe w centrum
Nasze wielokrotne monity Warszawy, ale... Ale dlaczego
dotyczjce grorby, zawalenia w czasach, gdy kaßdy – wydawao-
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Urzjd, chociaß ma prymarny oboby si – moße protestowao twierwijzek dziaao zgodnie z prawem,
dzjc, ße jego waßny interes jest zaw tym przestrzegroßony (patrz:
fundacja „PrzyjaZablokowane inwestycje, gao ustawowych
terminów, przez
zne
miasto”),
brak wizji rozwoju,
rok uniemoßliwia
my,
Dembud,
arogancja
nam
zoßenie
najblißszy
sji niekompetencja
wniosku o posiad, nie zostaliurzdników,
Èmy dopuszczeni marnotrawstwo pienidzy, zwolenie na budow. Czyni to
do dyskusji dotypodporzjdkowanie
ußywajjc dziecinczjcej sposobu
interesów miasta
nych, wydawaoprzeprowadzeosobistym interesom
by si, wybiegów:
nia rozwijza¦ kopolitycznym, to
a to urlop lub
munikacyjnych
codziennoÈo Warszawy.
choroba urzdniw tym rejonie?
ka, bjd urzdnika, absurdalna
Za poprzedniej wadzy byoby nieÈcießka sprawdzania faktów,
moßliwe, aby ktoÈ, kto ma uzasadnione uwagi nie zosta chociaßby wysuchany! Powstaby
medialny i polityczny skandal! Ale
teraz jest inaczej. Sj lepsi i gorsi.
My i oni – wrogowie! Nie wysuchano nawet naszych próÈb, by
wyjazd z tego gigantycznego centrum przesunjo o sto metrów dalej od naszych okien. Podobno nie
mieliÈmy tytuu do rozmów. Ba –
zakazano nam kontaktowania si
z inwestorami! Zasad poszukiwania racjonalnych kompromisów zastjpiono biurokratycznj
bezdusznoÈcij, strachem i butj
partyjnych urzdników, ßywcem
wyjtych z „Procesu” Kafki.
Ýelazna 4 – bezprawnie, niezgodnie z aktem notarialnym,
rzec moßna – nie wiadomo z jakiej racji – miasto narzucio nam
wyßsze niß innym opaty za wieczyste ußytkowanie. Nie % a 3%!
I kategorycznie wymagali natychmiastowego wnoszenia opat!
Sprawa znowu opara si o sjd,
który oczywiÈcie przyzna nam racj. Mamy teraz nadpat i kopoty. Znów – stracone blisko dwa lata, nerwy, koszty.
Na temat bojów z urzdnikami dotyczjcych Obornej moßna by napisao ksijßk. Najwicej nerwów
i czasu zabrao nam uzyskanie
prawomocnych decyzji dotyczjcych... wycinki kilku drzew. Pene
zestawienie decyzji, które trzeba
byo uzyskao publikujemy na str.
0, przy tekÈcie na temat stanu
prac przy Obornej. Prosz porównao daty skadania niektórych
wniosków i otrzymywania decyzji,
czsto wewntrznie sprzecznych.

a przede wszystkim – kompletna
obojtnoÈo i niecho do wykonania
obowijzków. Wydajj nam decyzj,
którj pórniej Èlj do Kolegium Odwoawczego, aby jj uniewaßnio,
gdyß „zapomnieli” wystjpio o opini. Wydadzj jj oczywiÈcie, ale po
kilku miesijcach... A nasze pienijdze? Ponosimy koszty kaßdego
dnia. Byo moße dzisiaj kadlibyÈmy
juß strop nad naszym garaßem.
ie skarß si, tylko pragn
Pa¦stwu przedstawio to funkN
cjonowania naszej Spódzielni.
Ostatnie dwa i pó roku to radykalna zmiana na gorsze. Urzjd prze-

sta byo partnerem. My jesteÈmy
dla Urzdu kopotliwym intruzem.
Zarczam Pa¦stwu, ße to nie jest
moja fobia i ße to opinia powszechna w firmach realizujjcych
swojj dziaalnoÈo na styku z Urzdem. Osobom, które bezpoÈrednio z tym si nie stykajj przypominam, ße dziury w jezdniach,
zablokowanie budowy II linii metra, niedoko¦czenie Trasy Siekierkowskiej, zmniejszenie dochodów
miasta, pomys zamykania Èrednich szkó w ÇródmieÈciu, zastopowanie reprywatyzacji, przerwanie programu budowy domów
komunalnych, wstrzymywanie

Wreszcie Franciszka¦ska –
ostatni nasz projekt. Mija rok od
czasu, gdy kupiliÈmy dziak z zamiarem rozpoczcia budowy jesienij 2004 roku. Wszystko wydawao si proste. Çwietny projekt, brak
kolizji z sjsiadami, wyborna lokalizacja. MusieliÈmy sono za t moßliwoÈo zapacio. Ziemi kupiliÈmy
z rjk prywatnych, bo miasto nie
udostpnia dzisiaj gruntów pod
zabudow. Wrcz odwrotnie – stara si przeszkadzao.
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wydawania pozwole¦ na budow,
obiektywnie hamuje rozwój Warszawy, co bezpoÈrednio wpywa
na jakoÈo naszego ßycia. Spotykamy si wrecz z przykladami sabotaßu gospodarczego.
Wszystkim, którzy gosowali na
Lecha Kaczy¦skiego proponuj
zweryfikowao swój wybór poprzez
prób zrealizowania jakiegokolwiek projektu, do którego potrzebna jest decyzja Urzdu Miasta.
Dla Kaczy¦skiego waßne jest
„spoecze¦stwo”, bo to ono –
w róßnorakich ankietach – wpywa na ocen popularnoÈo i liczy
si w wyborach... Spoecze¦stwo
moßna mamio demagogij, wzbudzao strach czy nienawiÈo. Moßna
obiecao Bóg wie co – chooby na-

wet rewolucj moralnj, bo pojcia takiego nikt nie rozumie. Jednostka jest potencjalnym wrogiem, bo ma swojj indywidualnj
racj. Z nij trzeba si liczyo, rozmawiao, budowao kompromis.
A ze spoecze¦stwem si przecieß
nie rozmawia. Do spoecze¦stwa
si przemawia. To wielka zmiana
w stylu i sposobie rzjdzenia!
le nie z samych kopotów ßycie
si skada. Warszawa w swojej
A
historii, jak kaßde miasto, miaa
lepsze i gorsze czasy.
Te ostatnie trzy lata, mimo wszystko, uznaje za udane dla Dembudu.
To co od nas zaleßao – w dziaaniu
i prowadzeniu Spódzielni – zostao
wykonane rzetelnie i skutecznie.

kusji, dobór Èrodków do ich realiMiaem satysfakcj przewodnizacji. Dembud jawi si jako warczyo Radzie Nadzorczej Dembudu
toÈo wspólnie stworzona i wymaw kadencji 2002 – 2005r. Pogajjca wspólnej troski.
przedzi to wieloletni staß czonW tym miejscu
ka–zaoßyciela
Wszystkim, którzy
pragn podziDembudu w pogosowali na Lecha
kowao za t
przednich RaKaczy¦skiego proponuj
wspólnj prac
dach. To dozweryfikowao swój wybór wszystkim czonÈwiadczenie
poprzez prób
kom Rady Nadniewjtpliwie byzrealizowania
zorczej, Zarzjdu
o
pomocne,
jakiegokolwiek projektu,
i pracownikom
choo najwikszym wsparciem do którego potrzebna jest Spódzielni. T
decyzja Urzdu Miasta.
atmosfer twojest dla mnie atrzymy wspólnie.
mosfera panujjca w Dembudzie, która towarzyceniajjc dziaania Spódzielni
szy pracy Rady i Zarzjdu. Skada
oraz prac Zarzjdu i Rady
si na nij zrozumienie, cho
Nadzorczej chciabym zaczjo od
wspólnego dziaania, trafna defikonstatacji faktu, ße nasz wspólny
nicja zada¦ i wypracowany w dysmajjtek, a przede wszystkim majjtek kaßdego z nas, cijgle si powiksza i jest coraz wicej wart.
Borykajjc si z codziennymi problemami czsto o tym fakcie nie
myÈlimy, ale dla mnie jest to jedno
z podstawowych kryteriów oceny
skutecznoÈci dziaania Spódzielni.
Za okreÈlonj sum pienidzy kupiliÈmy nasze lokale mieszkalne czy
ußytkowe i okreÈlonj wartoÈo posiadajj one dziÈ. Ta relacja winna
stale byo w naszej pamici. W naszej, bo sj to nasze pienijdze.
W pamici Zarzjdu – bo tymi budynkami administruje. Dba o ich
standard, remontuje je i chroni
– co wpywa na ich wartoÈo. Takße
w pamici Rady Nadzorczej, która reprezentujjc wszystkich spódzielców – pilnuje ich interesu. I to
nie tylko krótkoterminowego (optymalne opaty eksploatacyjne), ale
przede wszystkim dugoterminowego – by chciao si w tych budynkach mieszkao, a nasze inwestycje w Dembudzie byy korzystne
z finansowego punktu widzenia. By
na nich zarabiao a nie tracio. Z satysfakcjj stwierdzam, ße nadal sj
korzystne! Zawdziczamy to nie tylko „niewidzialnej rce rynku”, czyli
koniunkturze na rynku nieruchomoÈci. Konieczny jest mjdry i konsekwentny plan gospodarczy oraz
codzienna ßmudna praca. Rynkowe ceny naszych powierzchni
utrzymujj si na atrakcyjnych poziomach. I dotyczy to wszystkich inwestycji, z najnowszymi wjcznie.
Czsto o tym ekonomicznym
aspekcie, który jest oczywisty
w przypadku spóek prawa handlowego, przy ocenianiu Spódzielni si zapomina. Wedug
mnie jest to zasadniczy bjd, poniewaß o rzeczy najwaßniejszej zapominao nie moßna.

O

pódzielnia jest szczególnj formj spóki publicznej, której
S
akcjonariuszem jest kaßdy spódzielca, a nad majjtkiem której
czuwa Zarzjd i Rada Nadzorcza.
Realnym rynkiem, na którym dzia-
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W ramach wspomnianych „poamy jest rynek warszawskich nierzjdków” stworzyliÈmy system
ruchomoÈci, a jego podstawowj
sprawozdawczoÈci finansowej dla
kategorij jest wartoÈo naszych
potrzeb wewntrznych. Dziki niemieszka¦ oraz jakoÈo ßycia w namu Rada Nadzorcza na bießjco
szych domach.
informowana jest o sytuacji wyniW czasie tej kadencji Rady Nadkajjcej z prowadzonych przez Zazorczej, wspólnie z koleßankami
rzjd prac eksploatacyjnych, rei kolegami, uporzjdkowaliÈmy camontowych i inwestycyjnych.
j sfer regulaminowo–formalnj
UpominaliÈmy si
Spódzielni. Bya
o uruchomienie
to ßmudna i pewZa okreÈlonj sum
nie nieefektow- pienidzy kupiliÈmy nasze funduszu remonna praca, ale ko- lokale i okreÈlonj wartoÈo towego i stworzenie lepszych wanieczna. W tej
posiadajj one dzisiaj.
runków dla pracy
chwili wszystkie
Ta relacja winna
biura Spódzielni,
dziaania Rady,
stale byo
obsugujjcego,
Zarzjdu i praw naszej pamici.
bjdr co bjdr, pocowników SpóW naszej, bo sj to nasze
nad tysijc spódzielni sj opisapienijdze.
dzielców. Funne i ustalone.
dusz dziaa juß od
Spotkao si to
dwóch lat a nasi pracownicy od poz dußym uznaniem Zespou Lunad roku pracujj w nowej siedzibie.
stracyjnego, który w roku 2004
W realizacji wikszoÈci tych postudokona penego badania Spólatów mieliÈmy pene wsparcie Zadzielni. Badanie wypado bardzo
rzjdu, niektóre z nich byy przeprodobrze. UzyskaliÈmy wysokj, powadzone z inicjatywy Zarzjdu,
zytywnj ocen, zarówno w kwea przy niektórych udao si argustiach szczegóowych – finansomentami Zarzjd przekonao, co do
wych i inwestycyjnych, jak
potrzeby cijgego „poprawiania”
i ogólnych – sposobie realizacji
efektywnoÈci i sprawnoÈci pracy orzada¦. O tym fakcie juß Pa¦stwa
ganów Spódzielni.
informowaliÈmy.

i odpowiedzialnoÈci za „dzieo ßycia” (w którym, tak szczÈliwie si
skada, kaßdy z nas ma swojj istotnj czÈo) Demma swojj, juß
bud nie istniaby
ponad 5. letOstatnie trzy lata, mimo
nij, histori, du- wszystko, uznaje za udane i oczywiÈcie, nie
miaby takiej poße osijgnicia
dla Dembudu. To co od
i bardzo powaß- nas zaleßao – w dziaaniu zycji, jakj dzisiaj
nj pozycj na
i prowadzeniu Spódzielni posiada.
Bardzo wysoko
rynku mieszka– zostao wykonane
oceniam wspóniowym w Warrzetelnie i skutecznie.
prac Prezesa
szawie.
i Zarzjdu z Radj
Traktuj to rówNadzorczj, chociaß jak moßna
nieß, jako mój osobisty sukces
si spodziewao, przybiera ona
i wiem, ße wielu z nas odczuwa
nieraz formy niebanalne. Z jednej
podobnie. Rzetelna ocena dzisiejstrony burzy to monotoni, z druszego stanu Spódzielni pozwala
giej – stanowi „twórcze droßdße”,
stwierdzio, ße sj wszelkie podstaktóre w kaßdej dziaalnoÈci sj
wy, by spokojnie patrzeo w przyniezbdne.
szoÈo i konsekwentnie realizoNa koniec chciabym podkreÈlio,
wao podjte plany i projekty.
ße ta nasza wewntrzna stabilTen nasz spokój wynika przede
noÈo i rzetelnoÈo w pracy jest najwszystkim z olbrzymiego zaangalepszym lekarstwem na zewntrzßowania Prezesa Witolda Romane trudnoÈci.
nowskiego w swojj prac. Widao
Jestem przekonany, ße je pokonato najlepiej w codziennej bieganimy, bo dobro w ko¦cu zwycißa.
nie i codziennej tytanicznej pracy,
Tym szybciej to nastjpi, im wicej
którj Witold wkada w naszj Spópracy i wspólnej „dobrej energii”
dzielni.
w to zainwestujemy.
Znam go bardzo dobrze i myÈl, ße
nikt nie posjdzi mnie o serwilizm
Pawe Bujalski
jeÈli powiem, ße bez jego talentu
ówi si, ße lepsze czsto bywa
wrogiem dobrego. Wiele mjM
droÈci jest w tym zdaniu. Dembud
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Odr´bna w∏asnoÊç raz jeszcze
Sprawa odr´bnej w∏asnoÊci budzi spore zainteresowanie niektórych cz∏onków naszej Spó∏dzielni.
Prace nad jej uzyskaniem dobiegajà koƒca.
grudniu 2000 roku przyjto ustaw o spódzielniach mieszkaniowych,
która stwarzaa moßliwoÈo wydzielenia odrbnej wasnoÈci lokali i ustanowienia dla nich
ksijg wieczystych. Ustawodawca nakaza ßeby proces ten rozpoczj si najpórniej w cijgu
2 lat od zoßenia pierwszego wniosku o wyodrbnienie lokalu w danej nieruchomoÈci.
W DEMBUDZIE prace nad wydzieleniem wasnoÈci rozpoczy
si niezwocznie po powstaniu
moßliwoÈci prawnych czyli po
ostatecznym
uregulowaniu
prawnego stanu gruntów i budynku. InformowaliÈmy o tym
w minionych latach, w kolejnych
wydaniach KURIERA. Stan dokumentacji i niespójnoÈo przepisów spowodoway, ße proces ten
okaza si bardzo ßmudny. Dziki intensywnym dziaaniom Zarzjdu, w wikszoÈci naszych
osiedli, dobiega on juß ko¦ca.
Choo sprawa dotyczy dzisiaj zaledwie okoo siedemnastu procent zasobów Spódzielni (patrz:
tabelka ponißej), dokumentacja
przygotowywana jest tak, by
w przyszoÈci moßna byo wyodrbnio wasnoÈo kaßdego lokalu.
O informacje na temat stanu
prac w poszczególnych osiedlach poprosiliÈmy mecenasa
Marcina Bagi¦skiego.

Konstytucyjnego, który regularnie
uznaje kolejne przepisy tej ustawy
za niezgodne z Konstytucjj, co
automatycznie powoduje utrat
mocy prawnej danego fragmentu
ustawy. Skutkiem jest narastajjca jej niespójnoÈo.
Dodatkowym utrudnieniem sj
cijgle zmieniajjce si przepisy
ksijg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku
Warszawy – równieß zmiany dotyczjce kompetencji jednostek samorzjdu terytorialnego. Przykadem niespójnoÈci przepisów
moße byo rozbießnoÈo pomidzy
przepisami regulujjcymi zmian
sposobu prowadzenia ksijg wieczystych z tradycyjnego na elektroniczny (w przypadku ksijg wieczystych lewobrzeßnej Warszawy
obowijzuje to od 2004 roku),
a przepisami w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, zgodnie

Ustawa z dnia 5.2.2000 roku
o spódzielniach mieszkaniowych,
która wesza w ßycie w kwietniu
200 roku, wprowadzia szereg
zmian w kwestiach dotyczjcych
uprawnie¦ czonków spódzielni.
Najistotniejszj z nich byo wstrzymanie ustanawiania spódzielczego wasnoÈciowego prawa do lokalu, a jednoczeÈnie przyznanie
czonkom prawa przeniesienia na
nich odrbnej wasnoÈci zajmowanych lokali. Ustawa ta bya niedopracowana i od poczjtku jej
wprowadzanie w ßycie spowodowao w spódzielniach szereg problemów wymagajjcych rozwijzania w skali caego kraju. Ustawa
bya wielokrotnie nowelizowana,
a po jej zmianach w grudniu 2002
roku, powrócia instytucja spódzielczego wasnoÈciowego prawa do lokalu. Ponadto chyba ßadna inna ustawa, poza ustawami
podatkowymi, nie spotkaa si
z tak krytycznj ocenj Trybunau

z którymi do 3.2.2005 roku na
obszarze miast zaoßone majj
byo komputerowe bazy danych
ewidencyjnych. Doprowadzio to
do sytuacji w której dla wielu budynków nie ma jeszcze komputerowej bazy danych, natomiast
Sjd prowadzjcy ksigi wieczyste
stawia warunek, konieczny przy
zaoßeniu ksigi dla wyodrbnionego lokalu, by dojczyo wypis ze
wspomnianej, nieistniejjcej (!),
bazy danych.
W tej sytuacji Dembud musia
wasnym kosztem i wysikiem wyrczyo urzjd w tworzeniu wymaganej przepisami bazy danych dla
naszych budynków i wszystkich
znajdujjcych si w nich lokali.
W pojczeniu ze wspomnianym
chaosem kompetencyjnym, panujjcym od kilku lat w stolicy, spowodowao to w kilku przypadkach
– mimo wykonania przez Spódzielni wszystkich czynnoÈci wymaganych ustawj – problemy

W
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z przystjpieniem do aktów notarialnych przenoszjcych na czonków wasnoÈo lokali.
Wszystkie osiedla Dembudu majj
wielostanowiskowe garaße, które
muszj byo najpierw ujawnione
w ksigach wieczystych jako samodzielne lokale, a dopiero pórniej moßliwe jest wpisywanie
w ksidze dotyczjcej caego garaßu udziaów we wspówasnoÈci tego garaßu przypadajjcych posiadaczom poszczególnych miejsc
postojowych.
W chwili obecnej zaawansowanie
spraw przenoszenia na czonków
wasnoÈci lokali wygljda w poszczególnych osiedlach nastpujjco:

Osiedle „Ýelazna”
Nie moßna uzyskao wypisów z kartoteki budynków i lokali do czasu
przeprowadzenia podziau dziaki.
Na tym osiedlu – pomidzy bu-

czystych (trwa to okoo 4 miesicy)
moßna juß podpisywao akty notarialne na przeniesienie odrbnoÈci
mieszka¦ i lokali ußytkowych.

Osiedle „Parkowe”
Zarzjd Spódzielni podjj uchway
przewidziane w ustawie o spódzielniach mieszkaniowych, ale z uwagi
na trwajjce dwa lata postpowanie
w sprawie stwierdzenia niewaßnoÈci decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o pozwoleniu na budow
wydanej dla tego osiedla, caa procedura zostaa na ten okres zawieszona. Powyßsze postpowanie zako¦czyo si orzeczeniem NSA
uznajjcym ostatecznie prawidowoÈo decyzji budowlanych uzyskanych przez Spódzielni. Niestety
nie jest jeszcze zaatwiony wniosek
Spódzielni o zaoßenie kartoteki lokali, z uwagi na róßne interpretacje
urzdów w kwestii werand. Mamy
nadzieje pokonao te trudnoÈci i rozpoczjo podpisywanie aktów notarialnych od sierpnia b. r.

Osiedle „Prezydenckie”
Oczekuje na rejestr budynków i lokali, po otrzymaniu którego nastjpij akty notarialne. Przewidujemy
termin rozpoczcia podpisywania
aktów notarialnych w sierpniu
2005r.

Osiedle „Graniczna”

dynkami Spódzielni – stojj dwa
domy komunalne, które nie mogj
przejÈo na wasnoÈo Spódzielni
i muszj zostao wydzielone, co wymaga szeregu prac geodezyjnych.
Decyzja podziaowa jest juß zatwierdzona, przewidujemy zako¦czenie tych prac do ko¦ca 2005r.

Osiedle „Þucka”
Spódzielnia ma zaÈwiadczenia
o samodzielnoÈci wszystkich lokali, natomiast dalsza procedura wymaga uregulowania kwestii ostatecznego przyjczenia fragmentu
dziaki do dziaki bdjcej wasnoÈcij Spódzielni i ustanowienia
jednej ksigi wieczystej dla caej
nieruchomoÈci. Przewidujemy termin zako¦czenia powyßszych procedur do ko¦ca b. r.

Osiedle „Ostrowska”
Podpisane sj akty notarialne wyodrbniajjce lokale garaßowe,
trwa zakadanie dla nich ksijg wie-
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Trwa podpisywanie aktów notarialnych. Garaß podziemny jest wyodrbniony, ma urzjdzonj ksig
wieczystj.

Kamienica „Pod Strzelcem”
Wyodrbniony zosta garaß podziemny z urzjdzonj ksigj wieczystj; podpisywane sj akty notarialne przenoszjce na czonków
wasnoÈo lokali i udzia w garaßu.
W chwili obecnej zostao juß podpisanych 38 aktów notarialnych.
Mecenas Marcin Bagi¦ski
IloÈo wniosków o przeksztacenie
wasnoÈci, zoßonych do ko¦ca
kwietnia 2005 roku
Osiedle
IloÈo wniosków
„Graniczna”
2
„Parkowe”
8
„Þucka”
57
„Ostrowska”
48
„Prezydenckie”
49
„Ýelazna”

„Pod Strzelcem”
22
Þjcznie
226

RoÊnie sàsiad
Przed dwoma laty pisaliÊmy w KURIERZE o planach zagospodarowania
naro˝nika Grzybowskiej i Wroniej, w sàsiedztwie osiedla „¸ucka”. Dzisiaj
inwestycja ta staje si´ rzeczywistoÊcià, zmieniajàc krajobraz Woli. O informacj´
na jej temat poprosiliÊmy Andrzeja Ryb´ z Biura Projektowego „Kazimierski i
Ryba”, które projektowa∏o ten kompleks.
ompleksem „Grzybowska
Centrum” zajmujemy si od
200 roku. UzyskaliÈmy Decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów o jcznej powierzchni
40.000 m2, z 000 miejsc parkingowych na 3 podziemnych parkingach. Zaprojektowano budynki
o wysokoÈci: 26 piter – dla zespou Hilton i 22 pitra – dla apartamentowców.
W trakcie przygotowywania Decyzji biuro nasze opracowao studium komunikacyjne, obejmujjce
kwarta midzy Ýelaznj, Þuckj,
Wronij i Grzybowskj. PrzyjliÈmy,
ße niezbdne bdzie powikszenie skrzyßowania Wroniej z Grzybowskj i zaopatrzenie go w sygnalizacj
Èwietlnj.
Uliczka
wewntrzna midzy Kompleksem.
a Dembudem bdzie poprowadzona wzduß posesji
PKO i wjczona do ul.
Grzybowskiej. Uliczka
ta potraktowana jest
jako wewntrzna, sußjca tylko wymienionym posesjom, bowiem podjazd do
Hiltona realizowany
bdzie od strony ul.
Wroniej, z podjazdem
dla taksówek.
Biuro
Kazimierski
i Ryba pracuje dla
dzielnicy Wola juß od
wielu lat – zrealizowaliÈmy kompleks
Atrium (4 budynki),
hotel Westin, pywalni przyszkolnj przy
ul. Grzybowskiej, budynek BGÝ przy ul.
Kasprzaka i stojjcy
gbiej biurowiec Apollo–Rida.
W 995r za realizacj budynku
Atrium otrzymaliÈmy gównj nagrod w konkursie „Ulubieniec
Warszawy”, za budynek BGÝ zaÈ
– nagrod II stopnia Ministerstwa
Budownictwa. Mamy wic uzasadnionj nadziej, iß realizacja
zespou „Grzybowska Centrum”
równieß uzyska aprobat mieszka¦ców Woli.

K

racajjc do tematu komunikacji – wspólnie z Pa¦stwa
W
Spódzielnij oraz innymi sjsiadami, zwracaliÈmy si o pomoc w realizacji drugiej jezdni ulicy Grzy-

bowskiej, bowiem jesteÈmy
Èwiadkami tworzenia si wspaniaej nowej arterii warszawskiej.
Podczas obecnej kadencji wadz
miasta zrealizowano jeden z wielkich, od dawna wymarzonych,
projektów – Muzeum Powstania
Warszawskiego. Podjto teß dyskusj – rokujjcj nadziej na rychj realizacj – na temat zabudowy placu Pisudskiego.
Wystarczy spojrzeo na plan Warszawy: od Muzeum Powstania
Warszawskiego na rogu Grzybowskiej i Przyokopowej, przechodzimy w ul. Grzybowskj, która byskawicznie zmienia charakter (vide:
Kolmeks, Hilton, gmach PKO,
Mennica Pa¦stwowa, Atria i hotel
Westin), przekraczajjc Al. Jana
Pawa II mijamy dwa luksusowe
hotele i reprezentacyjny gmach
PZU, przechodzimy w ul. Królew-

i co spinajj, nie moßna nie zrealizowao tej alei. JesteÈmy gboko
przekonani, ße bardzo szybko
podjte bdj prace przy kontynuacji drugiej nitki ul. Grzybowskiej,
zwaszcza, ße czÈo juß jest wykonana (midzy Al. Jana Pawa II
a Waliców).
rzybowska Centrum, mamy
nadziej, w istotny sposób poG
prawi oblicze zdegradowanej
przestrzeni przy ul. Wroniej, gdzie
istniejjce obskurne, post–industrialne, obiekty rozszarpujj ten
fragment dzielnicy, tworzjc obcj,
ahumanitarnj przestrze¦.
W realizowanym kompleksie
gównym akcentem urbanistycznym bdzie „Piazza” – niewielki
plac miejski (ok. 70x70 m). Otwarty na ul. Grzybowskj, okolony
wiankiem budynków wysokich

Analiza urbanistyczna zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Grzybowskiej, Wroniej i Þuckiej.
Projekt: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Spóka Jawna.

skj, gdzie przy Marszakowskiej
mijamy pikne nowoczesne budynki Saska Point wraz z Centrum
Królewska. Dalej dochodzimy
wzduß zielonego salonu Warszawy – Parku Saskiego do placu Pisudskiego z symbolicznym Grobem Nieznanego Ýonierza, gdzie
juß istniejjce pierzeje tworzy nastpny luksusowy hotel – Victoria
oraz uznany za najlepszy na Èwiecie budynek Metropolitan.
Uzmysawiajjc sobie, jakie obiekty nanizane sj na ten naszyjnik

i podbudowany 2-kondygnacyjnym podium z usugami, kafejkami i drobnymi sklepami. Dziki
zieleni, fontannom, rzerbom, awkom i dobremu oÈwietleniu powstanie tu niedugo skwer z wasnym klimatem. Bdzie to may
uliczny salon.

architektoniczne poprzedzone byy badaniami ÈciÈle technicznymi,
jak:
studia komunikacji oraz organizacji ruchu
badania nasonecznienia i zacieniania budynków
opinie i ekspertyzy z zakresu
ochrony Èrodowiska
badania i ekspertyzy gruntu
ekspertyzy z zakresu akustyki.
Do wykonania tych opracowa¦ zatrudniani sj najlepsi rzeczoznawcy i eksperci warszawscy. Ich wiedza wsparta jest nowoczesnymi
programami komputerowymi. Mamy od lat kontakty z inwestorami
zagranicznymi ze Szwecji, Niemiec, USA, Anglii i innych krajów
i moßemy z dumj stwierdzio, ße
nasi polscy inßynierowie prezentujj najwyßszj klas technicznj.
Niektórzy – nowi w Polsce inwestorzy – sj bardzo, bardzo zaskoczeni jakoÈcij naszej pracy!
budynków kompleksu Grzybowska-Centrum podyktowana
Fbyaorma
midzy innymi studiami modelowymi uwzgldniajjcymi nie tylko
problem nasonecznienia i zaciemnienia, ale teß przesaniania widoku
z okien budynków Dembudu.
Zaciemnianie mieszka¦ przez nasze obiekty nie wchodzi w gr, poniewaß to pitnastokondygnacyjne
budynki Dembudu, stojjce na granicy wasnoÈci dziaki zaciemniajj
dziak Grzybowska-Centrum,
po jej poudniowej stronie. Jest
to ogromne utrudnienie dla projektu Grzybowska Centrum,
gdyß cie¦ rzutuje do wysokoÈci
7-8 kondygnacji, pozostawiajjc
dolne kondygnacje naszych
obiektów bez so¦ca.
Dlatego teß ksztat budynków
jest taki, by mieszkania nie majjce so¦ca od poudnia apay
czÈo Èwiata z zachodu lub
wschodu.
Poza tym – jak wspomniaem
wyßej – forma dwóch punktowców jest korzystna dla sjsiedztwa – nie przesania bowiem
widoku z okien pónocnych budynków osiedla Dembudu.
Waßnym elementem jczjcym nasze zespoy bdzie pasaß pieszy,
juß urzjdzony w czÈci dembudowskiej, który pojczy si
z otwartj, opisanj wyßej „Piazza”.
CaoÈo zyska na pojczeniu, stajjc si bardzo atrakcyjnym cijgiem miejskim.
jdzimy, ße budowa kompleksu
Grzybowska-Centrum ogromS
nie podbuduje prestiß tej czÈci

euforii projektowania nie zapominamy jednak, iß kreowaW
nie przestrzeni musi stao na solid-

miasta. Po rozbudowie cijgów komunikacyjnych stanie si to znakomity adres Warszawy.

nych
podstawach
wiedzy
zawodowej. Dlatego opracowania

Andrzej Ryba
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Spotkania
z mieszkaƒcami
Od marca odbywa∏y si´ doroczne spotkania
mieszkaƒców poszczególnych osiedli Dembudu.
Poruszano na nich zarówno sprawy bie˝àce, jak
i problemy dotyczàce przysz∏oÊci Spó∏dzielni.
potkania odbyway si w Mazowieckim Centrum Kultury
przy ul. Elektoralnej. Na
wszystkich obecny by Zarzjd Spódzielni, przedstawiciele Rady Nadzorczej i pracownicy odpowiedzial-

S

ni za kontakty ze spódzielcami.
Prezes Witold Romanowski informowa w ich trakcie o sytuacji finansowej i organizacyjnej Spódzielni (stan Èrodków, zatrudnienie,
zadußenie dotyczjce opat eksplo-

atacyjnych na poszczególnych osiedlach), referowa stan prac nad
ustanowieniem odrbnej wasnoÈci. Odrbnym zagadnieniem bya
struktura kosztów eksploatacji i wysokoÈo zwijzanych z tym opat.
W czasie dyskusji ujawniay si czsto sprzeczne tendencje – niektórzy mieszka¦cy postulowali ograniczanie kosztów poprzez redukcj
ochrony i serwisu sprzjtajjcego, inni byli temu stanowczo przeciwni,
argumentujjc, ße bardzo szybko
doprowadzi to do degradacji budynków, pogorszenia warunków
mieszkaniowych i obnißenia wartoÈci rynkowej lokali.
ieszka¦cy zgaszali teß postulaty dotyczjce poszczególM
nych osiedli. Oto niektóre z nich:
osiedle „Ýelazna”: problemy

z goÈnym zachowaniem sjsiadów, a takße osób gromadzjcych si na terenie ruiny przy
Ýelaznej 65; postulat zorganizowanego malowania okien od
zewnjtrz (w celu utrzymania
jednolitego koloru); co z odnowieniem elewacji?; czy moßna
poprawio wentylacj w garaßu?
kamienica „Pod Strzelcem”:
problem lokali gastronomicznych, m. in. usuwanie nieczystoÈci i ucijßliwe zapachy);
osiedle „Parkowe”: potrzeba
cio drzew; problem kotów zanieczyszczajjcych
okolice
Èmietnika; brak potów przeciwÈniegowych nad wejÈciami;
osiedle „Graniczna”: zmiana
operatora telewizji kablowej
(ten problem pojawi si takße
podczas innych spotka¦); moß-

Reklama

d
n
e
Tr
ul. S∏omiƒskiego 17 lok. 2
Warszawa, „Osiedle Prezydenckie”
tel.: 637 53 58

Zapraszamy w godz.: 12.00 - 24.00
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liwoÈo podjczenia wasnej kamery do systemu monitoringu,
skrzynki na listy dla lokali ußytkowych; proÈba o wywieszenie
regulaminu osiedla, odklejanie
si okadziny na drzwiach do
mieszka¦;
osiedle „Þucka”: uczulio mieszka¦ców, by nie niszczyli wspólnej wasnoÈci (windy i tynki podczas
wnoszenia
mebli,
przewoßenia rowerów); Èwiato
na klatkach pali si takße w cijgu dnia; problemy techniczne
wywoane prawdopodobnie

przez sjsiadujjcj budow; garaß – problem z podjazdem
w zimie, problemy ze sterowaniem bramj, sugestia powrotu
do szlabanów; proÈba do ochrony, by nie parkowaa w miejscach utrudniajjcych przejazd;
zbyt rzadko opróßniane pojemniki na szko; wpisao do statutu
punkt o zakazie wynajmu
mieszka¦ na agencje towarzyskie i innj ucijßliwj dziaalnoÈo; powiesio tabliczk o zakazie gry w pik na patio;
osiedle „Ostrowska”: skutecz-

Wa˝ne Walne!
yskusja w czasie spotka¦ mieszka¦ców wskazuje, ße
D
wielu z nas sprawy Spódzielni nie sj obojtne. Niestety – wikszoÈo aktywizuje si, gdy pojawiajj si osobiste, konkretne problemy lub sprawy do zaatwienia.
EMBUD to dzisiaj potßny organizm, w którym zgroD
madziliÈmy majjtek o wartoÈci kilkuset milionów
zotych. Nikomu, kto ma w tym majjtku swój udzia nie
powinno byo obojtne jak jest on zarzjdzany i czy jest
bezpieczny. MyÈlenie typu: „dbam o moje mieszkanie,
a caa reszta mnie nie obchodzi”, w przypadku spódzielni moße byo zgubne, bowiem wystarczy, ße ktoÈ
podejmie decyzj np. o ograniczeniu zakresu sprzjtania czy ochrony, a bardzo szybko wartoÈo tego mieszkania zacznie spadao...
ajwyßszj wadzj spódzielni jest Walne Zgromadzenie Czonków, które odbywa si co roku, a raz na
trzy lata dokonuje wyboru wadz. Takie wyborcze walne mamy w tym roku –  czerwca wybierao bdziemy
nowj Rad Nadzorczj. Warto poÈwicio kilka godzin,
by wzijo udzia w tym wyborze, a takße dowiedzieo si
w jakiej kondycji jest Spódzielnia, jakie sj plany osób
kandydujjcych do wadz oraz posuchao, co majj do
powiedzenia inni czonkowie.

N

e wzgldów formalnych Walne nie jest dobrym foZ
rum do zdobywania informacji na temat ßycia spódzielni – moßna na nim dyskutowao o problemach, które wczeÈniej wpisane zostanj do porzjdku obrad. Ale
dwa tygodnie przed zgromadzeniem, w Biurze Spódzielni, dostpne sj wszelkie informacje – bilans, protokó z poprzedniego walnego, proponowany porzjdek
obrad. Warto si z nimi zapoznao, zadao pytania czonkom Zarzjdu, by w czasie zgromadzenia mieo jasny
obraz sytuacji, wiedzieo, co naprawd jest waßne.
achcamy Pa¦stwa – takße tych, którzy na co dzie¦
Z
nie majj problemów i sj zadowoleniu z tego, ße
mieszkajj w DEMBUDZIE, by wzijo udzia w Walnym
Zgromadzeniu i wyborze wadz. To nie tylko nasz statutowy przywilej, ale takße gwarancja tego, ße sprawy
Spódzielni toczyo si bdj w poßjdanym przez nas
kierunku.
Redakcja
Kuriera DEMBUDU

noÈo ochrony (wamanie do pakamery, podobno byy przypadki pobicia, brak reakcji na goÈne zachowanie pod fontannj,
czy ochrona odpowiada za
zniszczenie budynku, np.
uszkodzone schody? dlaczego
ochrona nie interweniuje gdy
zastawiana jest droga wewntrzna – jak dojechaaby
straß i pogotowie?); sprawa wymiany barierek ochronnych;
wprowadzio zakaz kolportaßu
ulotek; co zrobio gdy mieszka¦cy wynajmowanego mieszkania
sj ucijßliwi; brzydkie zapachy
od sjsiadów; co z przejezdnoÈcij ulicy na tyach budynku?;
proÈba o dokadniejsze sprzjtanie; uszkodzone zamki
w drzwiach wejÈciowych;
osiedle „Prezydenckie”: zainstalowao automatyczne wyjczniki Èwiata na klatkach; mniej
sprzjtania i podlewania zieleni;
poprosio sprzjtaczki, by rano
nie blokoway wind; zmusio
ochron by bya bardziej widoczna na zewnjtrz; wadliwe domofony powoduj, ße mieszka¦cy
otwierajj drzwi bez pytania; czy
moßna zaoßyo centralnj telewizj satelitarnj? zapachy z restauracji na klatkach i w mieszkaniach; jak oddzielio wejÈcia
do mieszka¦ od lokali ußytkowych? zniszczone drzwi do garaßy, klamki; marna jakoÈo elementów wyko¦czenia.
ieszka¦cy dyskutowali takße
na temat zagroße¦ dla funkcjoM
nowania i rozwoju Spódzielni, aktualnych planów inwestycyjnych, perspektyw na przyszoÈo. Dominowa
pogljd, ße musimy utrzymywao
standard naszych osiedli, by nie pogorszyo warunków mieszkaniowych
i nie dopuÈcio do obnißenia wartoÈci lokali. Ze wzgldu na swe pooßenie w najbardziej prestißowych
punktach miasta odczuwamy czasem ucijßliwoÈci zwijzane z nowymi inwestycjami (Arkadia, Hilton)
i wzrostem natßenia ruchu, ale
w efekcie nasze lokale zyskujj na
wartoÈci. Niemal na kaßdym zebraniu sychao byo gosy, ße naszj
wspólnj troskj musi byo usuwanie
codziennych mankamentów i dbanie o wspólnie wypracowane dobro.

Frekwencja na spotkaniach
Osiedle
Ýelazna
i Pod Strzelcem
Parkowe
Graniczna
Þucka
Ostrowska
Prezydenckie

Mieszka¦cy
34
5
20
47
47
50

Uwaga! Walne Zgromadzenie - 11 czerwca, godz. 10, Teatr na Woli!

Zmiany
- na dobre
czy na z∏e?
ygnalizowane w mediach
istotne zmiany prawa spóS
dzielczego i ustawy o spódzielniach mieszkaniowych oraz toczjca si w Sejmie debata na
ten temat powodujj, ße warto
przy okazji wyborów do Rady
Nadzorczej zastanowio si nad
tymi sprawami.
W mojej ocenie szereg proponowanych zmian bdzie korzystne
dla spódzielców, zwracam przy
tym uwag, ße wiele nowych
propozycji zostao juß wczeÈniej
przyjtych w Statucie SBM
DEMBUD.
Z kilku projektów zmian
w/w ustaw, w tym z projektu
prezydenckiego, senackiego czy
zoßonego przez PIS, wynika –
midzy – innymi wprowadzenie
zwikszonej odpowiedzialnoÈci
czonków Zarzjdu i Rady Nadzorczej, przy czym odpowiedzialnoÈo ta dotyczyo ma caego majjtku danej osoby.
Dotychczasowe przepisy znacznie ograniczay zakres odpowiedzialnoÈci czonków Zarzjdu
czy Rady Nadzorczej, a ich odpowiedzialnoÈo majjtkowa bya
wrcz znikoma. W nowych regulacjach, w razie zawinionego naruszenia prawa lub statutu, które wywoao szkod w majjtku
spódzielni, obowijzek naprawienia tej szkody – w penej wysokoÈci – cijßy na osobie, która
doprowadzia do jej powstania.
Najsurowiej majj byo karane
zawinione dziaania na szkod
spódzielni, bo obok odpowiedzialnoÈci odszkodowawczej
(caym majjtkiem) przewiduje
si równieß odpowiedzialnoÈo
karnj w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolnoÈci do lat
5. Te nowe zasady powodujj, ße
trzeba szczególnej odwagi i odpowiedzialnoÈci ze strony kandydatów do Rady Nadzorczej
i do stanowisk w Zarzjdzie. Pamitajmy, ße nawet dziaajjc
w Radzie Nadzorczej lub w Zarzjdzie, bez pobierania wynagrodzenia, podlega si penej
odpowiedzialnoÈci za podejmowane decyzje. W takiej sytuacji
po przyjciu przez Sejm powyßszych zmian w ustawach, trzeba
si liczyo z tym, ße decyzje wadz
spódzielni bdj bardziej zachowawcze.
Witold Romanowski
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Co nowego?
Po wakacjach planowane sà odbiory lokali
w apartamentowcu „Przy Trakcie”. Zaczà∏ si´ ju˝
monta˝ elewacji. Dorota Bujalska, Wiceprezes
Zarzàdu, opowiada o szczegó∏ach prac, które
wykonywane sà w po∏owie maja.
Oborna 9 – mamy już zapewnienie o numerze pocztowym jaki
otrzyma budynek przy ul. Oboźnej. Numery lokali pozostaną takie jakie nadano przy podpisywaniu umów (za wyjątkiem szóstego
piętra, gdzie numery zmniejszą
się w stosunku do dotychczas
nadanych o jeden).
W ostatnich tygodniach nastąpiło
spiętrzenie robót – w budynku
pracują obecnie ekipy tynkarzy,
posadzkarzy, instalatorzy sanitarni i elektryczni, montowane są
windy Otisa, zakończona jest izolacja dachu, zamontowano już
97% okien, wykonano ocieplenie
budynku, a firma kamieniarska
przystąpiła do montażu elewacji.
Zakończone są wszystkie przyłącza do budynku i prace przy węźle cieplnym.

Wrzesień jest dla budowy miesiącem zero – według planu rozpoczniemy odbiory prac budowlanych i oddawanie lokali do
samodzielnego wykończenia ich
właścicielom.
Ciągle nie usunięto podstawowej
przeszkody, która leży na drodze
do realizacji budowy sceny kameralnej Teatru Polskiego – przeniesienia istniejącej stacji TRAFO do
budynku teatru. STOEN ciągle
zwleka z realizacją umowy przeniesienia stacji, co uniemożliwia
nam uwolnienie placu budowy
pod scenę kameralną. Wprawdzie
zweryfikowaliśmy dokumentację
projektową i na razie przerwana
budowa ruszyła pomimo zawalidrogi – starej stacji, ale coraz pilniejsze staje się jej wyburzenie, ze
względu na dotrzymanie harmo-

Zestawienie decyzji dot. inwestycji budynku apart. z gara˝em podziemnym i rozbudowy Teatru Polskiego przy ul. Oboênej/Sewerynów
l.p.
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opis
uchylenie decyzji Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast

Pozwolenie na budow´ wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z gara˝em podziemnym
/wydane na PAX/. wniosek z∏o˝ony 21. 01. 2002 r.
Decyzja nr 542/Â/2003
przeniesienie na Dembud pozwolenia na budow´
wielorodzinnego budynku mieszkalnego z gara˝em
podziemnym wniosek z∏o˝ony 05. 09. 2003 r.
Zaw. o rozpocz´ciu robót bud.
rozpocz´cie robót od 06. 11. 2003 r.
Decyzja nr 118/2003/Â
umarzajàce post´powanie w sprawie ustalenia
warunków zab. dla sieci i przy∏àczy
STOEN - Warunki przy∏àczenia gr. VI placu budowy
SPEC - Warunki przy∏àczenia w´z∏a cieplnego
Wniosek o pozwolenie na budow´ sieci cieplnej wraz z przy∏àczami
Zg∏oszenie wykonywania robót bud. przebudowa istniejàcego przy∏àcza wodociàgowego dla Teatru
Zg∏oszenie wykonywania robót bud. przebudowa istniejàcego przy∏àcza wodociàgowego
dla bud. apartamentowego
Zg∏oszenie wykonywania robót bud. sieç cieplna wraz z przy∏àczem dla bud. apartamentowego
potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia
budowa przy∏àcza wodociàgowego dla Teatru Polskiego
zg∏oszenia o przystàpieniu do wyk. robót budowlanych
Decyzja nr 4/2004
usuni´cie drzew /z warunkiem wyci´cia topoli
do dn.29. 02. 2004r./ DECYZJA B¢DZIE PRAWOMOCNA
11. 03. 2004 r. wniosek z dnia 17. 11. 2003 r.
Postanowienie nr 1/2004
odmowa sprostowania dec. 4/2004 w sprawie wyci´cia topoli
Minister Infrastruktury Decyzja
stwierdzenie wydania dec. z naruszeniem prawa i stwierdzenie
nieodwo∏alnoÊci tej dec.
Decyzja nr 48/2004
odmowa wycinki drzew dla Teatru Polskiego
Decyzja nr 49/2004
zmiana decyzji nr. 4/2004 na wycink´ drzew
Decyzja nr 140/Â/2004
pozwolenie na budow´ Teatru / wydane na PAX/
wniosek z dnia 17.01.2002 r.
Decyzja nr 200/2004
przeniesienie na Dembud decyzji nr. 140/ Â/2004
o pozwoleniu na budow´ Teatru
Decyzja nr 140/2004
pozwolenie na usuni´cie kasztanowca
wniosek z dnia 20. 05. 2004 r.
Decyzja nr 170/2004
odmowa wycinki klonu jaworu / decyzja rozpatrywana
ponownie po odwo∏aniu do SKO
Decyzja nr 62/2005/ZTP
uzgodnienie wjazdów do budynku
wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia
na budow´ bud. apart. 24. 01. 2005 r
wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia
na budow´ bud. Teatru P. 20. 04.2005 r.

data decyzji

dotyczy

05. 02. 2003 r.

otwiera drog´ do otrzymania
pozwolenia na budow´

29. 07. 2003 r.

pozwolenie na budow´ bud. apart.

24. 10. 2003 r.
30. 10. 2003 r.

pozwolenie na budow´ bud. apart.
dot. bud. apart.

Decyzja nr 328/ Â/ 2003

20. 11. 2003 r.
21. 11. 2003 r.
17. 12. 2003 r.
29. 12. 2003 r.
29. 12. 2003 r.

stoen warunki plac budowy
dla w´z∏a bud. apart.
przy∏àcze wodociàgowe Teatr

29. 12. 2003 r.
29. 12. 2003 r.

przy∏àcze dla bud. apart.
przy∏àcze dla bud. apart.

20. 01. 2004 r.

przy∏àcza wod- kan

23. 02. 2004 r.
02. 03. 2004 r.

zieleƒ - dot. bud. apart.
zieleƒ - dot. bud. apart.

03. 03. 2004 r.
16. 03. 2004 r.
16. 03. 2004 r.

nabycie gruntu przez Teatr
zieleƒ - dot. bud. apart.
zieleƒ - dot. bud. apart.

18. 03. 2004 r.

pozw. na budow´ Teatru P.

23. 04. 2004 r.

pozw. na budow´ Teatru P.

07. 09. 2004 r.

dot. bud. Teatru P.

14. 09. 2004 r.
04. 02. 2005 r.

dot. bud. apart.
dot. bud. apart.

brak

dot. bud. apart.

brak

dot. bud. Teatru P.
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Reklama

nogramu zakończenia budowy
stanu surowego sceny Teatru Polskiego. Budynek powinniśmy oddać do listopada b. r. co pozwoli
Teatrowi na kontynuowanie prac
wykończeniowych. Nasi mieszkańcy będą najbardziej zainteresowani aby nowy budynek Teatru
nabrał ostatecznego kształtu
i podnosił rangę miejsca.
W dniu 16 maja odbyło się spotkanie z przyszłymi właścicielami
lokali na Oboźnej 9. Zarząd przedstawił plan procedur związanych
z odbiorami lokali. Pracownia
Szymborski&Zielonka, zajmująca
się projektowaniem zarówno bu-

dynku apartamentowego jak i budowanej sceny kameralnej, przedstawiła ostateczne rozwiązania
wnętrz budynku, rozwiązania zielonego dachu dostępnego dla
wszystkich mieszkańców, pasażu
i najbliższego otoczenia.
Dorota Bujalska

Atrakcyjny lokal
(34 m 2 + 3 garaße)
na
medycyn biuro edukacj
sprzeda lub wynajmie Fundacja

PROMOCYJNE CENY!

Aby zobrazować skalę problemów
formalnych, które trzeba było
pokonać realizując inwestycję
przy Oboźnej, publikujemy obok
zestawienie decyzji, odwołań i dat
ich uprawomocnienia się.

Warszawa, ul. Somi¦skiego 9, lok 57
(vis a vis Centrum Arkadia, bardzo blisko metro)
tel. 620-9-74, e-mail: pfun@pan.pl

Sprzedam lokal u˝ytkowy, 70,5 m2 - ¸ucka 20,
lok 16 (pasa˝). Lokal jest aktualnie korzystnie
wynaj´ty na palcówk´ bankowà.
WiadomoÊç: tel. 0-691 397 213 lub 0-24 26 22 606.
Serdeczne gratulacje dla Zawodników, Trenerów
i Prezesa Sekcji Zapasów CWKS Legia Warszawa
– Witolda Romanowskiego, za zdobycie
drußynowego Mistrzostwa Polski w Zapasach
w stylu klasycznym, w sezonie 2004-2005.
Rada Nadzorcza SBM DEMBUD
Reklama

KEM
Potrzebujesz pomocy?
Serwis sprzjtajjcy jest w poblißu!
ul. Żelazna 69a, paw. 10, tel. 624-65-66, tel./fax 652-16-62
●

Sprzątanie codzienne i po remontach – mieszkań,
biur, sklepów.
● Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i verticali.
● Najnowocześniejszy sprzęt i najlepsze środki
czystości.
● Wysoka jakość usług, terminowość, niskie ceny.
● Zlecenia przyjmujemy codziennie:
• poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
• w soboty od 10.00 do 14.00
• po godzinach informacje przyjmuje automatyczna
sekretarka.

KANCELARIA NIERUCHOMOÂCI SCHMIDT
Al. Jana Paw∏a II 61 biuro 235 parter, 01-031 Warszawa
tel: (+4822) 636 47 02
tel./fax: (+4822) 636 47 10
tel. kom. 604 809 253, 602 734 101
e–mail: dorota@schmidt.com.pl
internet: www.schmidt.com.pl
Cz∏onek – za∏o˝yciel systemu MLS WSPON.
PoÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami - ca∏a Warszawa.
Specjalizacja - osiedla i budynki Spó∏dzielni Dembud.
JesteÊmy licencjonowanymi poÊrednikami w obrocie
nieruchomoÊciami.

Zapewniamy:
kompleksowà, p rofesjonalnà o bs∏ug´ w z akresie:
kupna-sprzeda˝y i n ajmu-wynajmu n ieruchomoÊci
oraz
fachowe d oradztwo w k westiach d otyczàcych o brotu
nieruchomoÊciami,
wartoÊci, l okalizacji i s tandardu n ieruchomoÊci.

POÂREDNICTWO I K REDYT
W J EDNYM M IEJSCU!
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Uwaga - walne!
L. dz. 234/W/2005

Warszawa, dnia 06.04.2005 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarzàd Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” zawiadamia,
˝e w dniu 11 czerwca 2005 r. (sobota) o godz. 1000 odb´dzie si´
WALNE ZGROMADZENIE Cz∏onków Spó∏dzielni w sali
TEATRU NA WOLI w Warszawie przy ul. KASPRZAKA 22.
Porzàdek obrad:
1. Otwarcie i wybór Prezydium: Przewodniczàcego, Sekretarza
i Asesora Walnego Zgromadzenia.
2. Przyj´cie porzàdku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej i Komisji
Wyborczej.
4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyj´cie protokó∏u z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
z dnia 19 czerwca 2004r.
6. Sprawozdanie Zarzàdu Spó∏dzielni.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2004r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spó∏dzielni.
9. Przyj´cie sprawozdaƒ Zarzàdu, Rady Nadzorczej
i sprawozdania finansowego.
10. Podj´cie uchwa∏ o udzieleniu absolutorium poszczególnym
Cz∏onkom Zarzàdu.
11. Wybory do Rady Nadzorczej Spó∏dzielni.
a. ustalenie liczby cz∏onków Rady Nadzorczej w nowej kadencji
b. wybory
12. Uchwalenie zmian w Statucie Spó∏dzielni.
13. Uchwa∏a w sprawie okreÊlenia najwy˝szej sumy zobowiàzaƒ
Spó∏dzielni.
13. Odwo∏ania Cz∏onków Spó∏dzielni od Uchwa∏y Rady
Nadzorczej o wykreÊleniu.
14. Uchwalenie funduszu pomocy cz∏onkowskiej.
15. Wolne wnioski.
16. Zakoƒczenie obrad.
Protokó∏ z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Cz∏onków Spó∏dzielni,
sprawozdanie finansowe i projekty uchwa∏ b´dà wy∏o˝one w biurze
Spó∏dzielni SBM „DEMBUD” (Warszawa, ul.˚elazna 41 lok. 9 od dnia
25.05.2005 r. w godz. 1000 – 1500 ( z wyjàtkiem sobót).
Reklama

Informacje i telefony
Administracja osiedla / Administration office
Osiedle „Ýelazna” – ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57,
tel. 624 65 67
Osiedla „Þucka” – ul. Łucka 18 i 20, tel. 620 97 90
Osiedle „Ostrowska” – Al. Jana Pawła II 61, tel. 636 66 89
Osiedle „Parkowe” – ul. Sady Żoliborskie 2, tel. 832 44 43
Osiedle „Prezydenckie” – ul. Słomińskiego 15, 17, 19, tel. 637 52 70
Osiedle „Graniczna” – ul. Grzybowska 2, tel. 436 11 41
Kaminica „Pod Strzelcem“ - ul. Żelazna 41, tel. 890 20 84

Ochrona / Security service
Osiedle „Ýelazna” – ul. Żelazna 67, 69a i Krochmalna 57,
tel. 654 01 93
Osiedle „Þucka” – ul. Łucka 18 i 20, tel. 654 18 58
Osiedle „Ostrowska” – Al. Jana Pawła II 61, tel. 838 24 79
Osiedle „Parkowe” – ul. Sady Żoliborskie 2, tel. 0-604-697-866
Osiedle „Prezydenckie”
– bud. Zachodni, ul. Z. Słomińskiego 19, tel. 637 52 71
– bud. Wschodni ul. Z. Słomińskiego 15, tel. 637 52 74
Osiedle „Graniczna” – ul. Grzybowska 2, tel. 436 11 52
Kaminica „Pod Strzelcem“ - ul. Żelazna 41, tel. 890 20 84

Biuro SBM Dembud / Office
Kamienica „Pod Strzelcem“ ul. Żelazna 41 lok 9, tel. 620 11 74,
652 18 75, 652 18 76, 652 18 77,
fax 620 27 45, pon. 1000-1800, wt.-piąt. 800-1600
Prezes Zarządu SBM Dembud Witold Romanowski
przyjmuje w każdą środę w godz. 10 00-16 00
Zastępca Prezesa ds. eksploatacji Roman Kępka
przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 12 00-18 00
e-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
2
Policja / Police
997
Straż Pożarna / Fire Brigades
998
Pogotowie Ratunkowe / Medical Emergency Service
999
Pogotowie Gazowe / Gas Service
992
Pogotowie Energetyczne / Power Engineering Service
833 79 52
Pogotowie dźwigowe OTIS / Elevator service
0-800 444 555,
0-607 444 555

Telefony alarmowe / Emergency

Wszelkie płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych należy wnosić z góry,
najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

Reklama na amach Kuriera Dembudu
Informacji udziela:
Dział Promocji i Sprzedaży SBM Dembud,
Dorota Kwiatkowska
ul. Żelazna 41
tel. 620 11 74, 0-601 39 37 36
e-mail: sprzedaz@dembud.pl
fot. na okładce: W. Zaczek; M.Rossi/Reuters/Forum
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