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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,
Przewodnicz cy
Rady Nadzorczej
SBM DEMBUD

P
isz c o minionych trzech la-
tach Dembudu, nie mog  nie

odnie  si  do tych wa nych dla
nas wszystkich rekolekcji z pierw-
szych dni kwietnia tego roku. Nie
tylko dlatego, e wszystkie akty
erekcyjne naszych osiedli zaczy-
naj  si  od s ów: „...za panowania
Najwy szego Pasterza wiata
Rzymsko–Katolickiego Ko cio a,
Papie a Polaka”, i nie dlatego, e
nie by oby pewnie Dembudu, gdy-
by nie: konklawe z roku 978,
Pierwsza Pielgrzymka 979, Soli-
darno  i Wybory 989. Jeden
z naszych budynków stoi przy Al.
Jana Paw a II. Kilka osób z nasze-
go grona, na jednej z pierwszych
sesji Rady Gminy Warszawa Wola
w I kadencji wolnego samorz du,
g osowa o za zmian  nazwy tej uli-
cy z Juliana Marchlewskiego, ate-
isty i rewolucjonisty, na Jana Paw-
a II – Papie a Polaka. W tym
czasie by em pierwszym demo-
kratycznie wybranym burmi-
strzem Woli.
Blisko dziesi  lat wcze niej
uczestniczy em, razem z ogromn
liczb  m odych Polaków, w spo-
tkaniu Ojca wi tego z m odzie
w Ko ciele w. Anny. Jeszcze dzi-
siaj mam przed oczami obraz za-
lanego s o cem Krakowskiego
Przedmie cia. A dzi  obrazy
sprzed kilku tygodni: Aleja Jana
Paw a II iskrz ca si wiat em zni-
czy, pe na ludzi – skupionych, za-

my lonych, przej tych... Pierwsze
dni kwietnia 2005 roku wie cz
Wielki Pontyfikat.
Wiemy, e Jan Pawe  II odmieni
losy wiata, Europy i Polski. Dzi-
siaj jest to ju  historia, ale historia
bardzo nam bliska, bo to nasze
ycie. Zmieni  nas i to jest najwa -

niejsze. Niewyobra alne i realne
zarazem. Nie byliby my w tym
miejscu gdyby nie On.
My l , e te dni kwietniowe s
najlepszym wiadectwem wi zi
mi dzy naszym losem a Jego dzie-
em. Zawsze powtarzam, e Dem-
bud powsta  z naszych marze
i aspiracji. Z naszej potrzeby wol-
no ci i aktywno ci. Dla mnie jest
jasne, gdzie s  tego ród a.
Jeszcze raz z g bi serca dzi kuj
i przepraszam – Ojcze wi ty – za
wszystko.

W
yciu, sprawy wznios e i dobre

stale przeplataj  si  z co-
dzienno ci  i nieprawo ci , czy
wr cz z em. Za z o, które czasami
materializuje si  i spada na nas
jak dokuczliwy listopadowy deszcz,
uznaj  wybór Lecha Kaczy skiego
w 2002 roku na stanowisko Prezy-
denta Warszawy.
Pisz  to nie z pozycji atakowanego
i k amliwie pomawianego przed-
stawiciela rodowiska warszaw-
skich libera ów, którzy przegrali
wybory, lecz z pozycji obywatela
znaj cego mechanizmy zarz dza-
nia miastem, który chce aktywnie
y  i pracowa  w Warszawie i dla

Warszawy. Kaczy ski, b d c nie-
wolnikiem populistycznych, wybor-
czych hase , ho duj c zasadzie:
„znajd  wroga – zdob dziesz po-
pularno ”, w gruncie rzeczy lek-
cewa c prawo i nadu ywaj c w a-
dzy, przeszkadza jednostkom
swobodnie dzia a  i rozwija  si .
I nie jest wcale pocieszaj ce, e
dotyczy to wszystkich inwestorow
i nara a na straty czasu i pieni -
dzy nie tylko nas.
Zablokowane inwestycje, brak wi-
zji rozwoju, zniszczona reprezen-
tatywno  samorz du, arogancja
i niekompetencja urz dników,
marnotrawstwo pieni dzy, podpo-
rz dkowanie interesów miasta
osobistym interesom politycznym
– stanowi codzienno  Warszawy.
Nie jestem go os owny. Oto przy-
k ady spraw – tylko z naszego,
dembudowego podwórka – które
jeszcze kilka lat temu, w czasie
tak zajadle atakowanego po-

przedniego sposobu realizowania
w adzy samorz dowej, by y zwy-
czajnie nie do pomy lenia:

Osiedle Sady oliborskie –
stan li my do przetargu na kupno
dzia ki przeznaczonej pod budow-
nictwo mieszkaniowe. Wygrali my
go spe niaj c wszystkie rygory
przetargu, zap acili my, przedsta-
wili my projekt, ba – wybudowali-
my budynki. Wszystko odby o si

zgodnie z prawem. Pa stwo za-
mieszka l i c ie
w swoich no-
wych mieszka-
niach. Co na to
Kaczy ski i jego
ludzie?
Aby udowodni
swoj  polityczn
tez , nie licz c
si  z adnym
z nas, mieszka ców tych miesz-
ka , podj  starania by... rozebra
te domy! To takie „Spieprzaj dzia-
du!” rzucone w nasz  stron
w nieco innych okoliczno ciach.

adne argumenty prawne i logicz-
ne nie trafia y. Dopiero ostatecz-
ne wyroki S du potwierdzi y na-
sz  racj . Mieli my j  od
pocz tku i oni o tym wiedzieli! Ale
chcieli zaszkodzi  i zabrali nam
kilka lat i sporo nerwów.
Nasze wielokrotne monity
dotycz ce gro by, zawalenia

si  s siedniej kamienicy
przy ul. elaznej nie spotka-
y si  z adn  reakcj  Urz -

du. Wi cej – zacz to nas podej-
rzewa , e sami dewastujemy,
z jakim  ukrytym zamiarem, t  ka-
mienic . Dembud zrobi  nawet na
w asny koszt ekspertyz  „zagro o-
nego s siada”, by skutecznie
chroni  nasz maj tek. Nikt z niej
nie chcia  skorzysta . Gdy kamie-
nica w ko cu si  zawali a, co na
szcz cie nie spowodowa o ad-

nej ludzkiej tra-
gedii, na kilka
miesi cy za-
mkni to nasz
ulic , a o wielo-
letnim zaniedba-
niu zapomnia-
no. Alej  Jana
Paw a na odcin-
ku od Ronda

Babki do Al. Solidarno ci remon-
towano gruntownie przez nieca e
2 miesi ce. A my przez blisko rok
byli my odci ci od normalnego ru-
chu miejskiego!
Arkadia i S omi skiego. Rozu-
miem, e Koleje Pa stwowe chcia-
y dobrze sprzeda  swój teren vis
a vis naszego Osiedla, wi cej –
mog  uzna , e s  racjonalne
przes anki by budowa  kolejne
centrum handlowe w centrum
Warszawy, ale... Ale dlaczego
w czasach, gdy ka dy – wydawa o-

Zawsze powtarzam,
e Dembud powsta
z naszych marze

i aspiracji. Z naszej
potrzeby wolno ci

i aktywno ci. Dla mnie
jest jasne, gdzie
s  tego ród a.
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by si  – mo e protestowa  twier-
dz c, e jego wa ny interes jest za-
gro ony (patrz:
fundacja „Przyja-
zne miasto”),
my, Dembud,
najbli szy s -
siad, nie zostali-
my dopuszczeni

do dyskusji doty-
cz cej sposobu
przeprowadze-
nia rozwi za  ko-
munikacyjnych
w tym rejonie?
Za poprzedniej w adzy by oby nie-
mo liwe, aby kto , kto ma uza-
sadnione uwagi nie zosta  cho-
cia by wys uchany! Powsta by
medialny i polityczny skandal! Ale
teraz jest inaczej. S  lepsi i gorsi.
My i oni – wrogowie! Nie wys u-
chano nawet naszych pró b, by
wyjazd z tego gigantycznego cen-
trum przesun  o sto metrów da-
lej od naszych okien. Podobno nie
mieli my tytu u do rozmów. Ba –
zakazano nam kontaktowania si
z inwestorami! Zasad  poszuki-
wania racjonalnych kompromi-
sów zast piono biurokratyczn
bezduszno ci , strachem i but
partyjnych urz dników, ywcem
wyj tych z „Procesu” Kafki.

elazna 4 – bezprawnie, nie-
zgodnie z aktem notarialnym,
rzec mo na – nie wiadomo z ja-
kiej racji – miasto narzuci o nam
wy sze ni  innym op aty za wieczy-
ste u ytkowanie. Nie % a 3%!
I kategorycznie wymagali natych-
miastowego wnoszenia op at!
Sprawa znowu opar a si  o s d,
który oczywi cie przyzna  nam ra-
cj . Mamy teraz nadp at  i k opo-
ty. Znów – stracone blisko dwa la-
ta, nerwy, koszty. 
Na temat bojów z urz dnikami do-
tycz cych Obo nej mo na by napi-
sa  ksi k . Najwi cej nerwów
i czasu zabra o nam uzyskanie
prawomocnych decyzji dotycz -
cych... wycinki kilku drzew. Pe ne
zestawienie decyzji, które trzeba
by o uzyska  publikujemy na str.

0, przy tek cie na temat stanu
prac przy Obo nej. Prosz  porów-
na  daty sk adania niektórych
wniosków i otrzymywania decyzji,
cz sto wewn trznie sprzecznych.

Wreszcie Franciszka ska –
ostatni nasz projekt. Mija rok od
czasu, gdy kupili my dzia k  z za-
miarem rozpocz cia budowy jesie-
ni  2004 roku. Wszystko wydawa-
o si  proste. wietny projekt, brak
kolizji z s siadami, wyborna lokali-
zacja. Musieli my s ono za t  mo -
liwo  zap aci . Ziemi  kupili my
z r k prywatnych, bo miasto nie
udost pnia dzisiaj gruntów pod
zabudow . Wr cz odwrotnie – sta-
ra si  przeszkadza .

Urz d, chocia  ma prymarny obo-
wi zek dzia a  zgodnie z prawem,

w tym przestrze-
ga  ustawowych
terminów, przez
rok uniemo liwia
nam z o enie
wniosku o po-
zwolenie na bu-
dow . Czyni to
u ywaj c dziecin-
nych, wydawa o-
by si , wybiegów:
a to urlop lub
choroba urz dni-

ka, b d urz dnika, absurdalna
cie ka sprawdzania faktów,

a przede wszystkim – kompletna
oboj tno  i niech  do wykonania
obowi zków. Wydaj  nam decyzj ,
któr  pó niej l  do Kolegium Od-
wo awczego, aby j  uniewa ni ,
gdy  „zapomnieli” wyst pi  o opi-
ni . Wydadz  j  oczywi cie, ale po
kilku miesi cach... A nasze pieni -
dze? Ponosimy koszty ka dego
dnia. By  mo e dzisiaj k adliby my
ju  strop nad naszym gara em.

N
ie skar  si , tylko pragn
Pa stwu przedstawi  t o funk-

cjonowania naszej Spó dzielni.
Ostatnie dwa i pó  roku to radykal-
na zmiana na gorsze. Urz d prze-

sta  by  partnerem. My jeste my
dla Urz du k opotliwym intruzem. 
Zar czam Pa stwu, e to nie jest
moja fobia i e to opinia po-
wszechna w firmach realizuj cych
swoj  dzia alno  na styku z Urz -
dem. Osobom, które bezpo red-
nio z tym si  nie stykaj  przypomi-
nam, e dziury w jezdniach,
zablokowanie budowy II linii me-
tra, niedoko czenie Trasy Siekier-
kowskiej, zmniejszenie dochodów
miasta, pomys  zamykania red-
nich szkó  w ródmie ciu, zasto-
powanie reprywatyzacji, przerwa-
nie programu budowy domów
komunalnych, wstrzymywanie

Zablokowane inwestycje,
brak wizji rozwoju,

arogancja
i niekompetencja

urz dników,
marnotrawstwo pieni dzy,

podporz dkowanie
interesów miasta

osobistym interesom
politycznym, to

codzienno  Warszawy.
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wydawania pozwole  na budow ,
obiektywnie hamuje rozwój War-
szawy, co bezpo rednio wp ywa
na jako  naszego ycia. Spotyka-
my si  wrecz z przykladami sabo-
ta u gospodarczego.
Wszystkim, którzy g osowali na
Lecha Kaczy skiego proponuj
zweryfikowa  swój wybór poprzez
prób  zrealizowania jakiegokol-
wiek projektu, do którego potrzeb-
na jest decyzja Urz du Miasta.
Dla Kaczy skiego wa ne jest
„spo ecze stwo”, bo to ono –
w ró norakich ankietach – wp y-
wa na ocen  popularno  i liczy
si  w wyborach... Spo ecze stwo
mo na mami  demagogi , wzbu-
dza  strach czy nienawi . Mo na
obieca  Bóg wie co – cho by na-

wet rewolucj  moraln , bo poj -
cia takiego nikt nie rozumie. Jed-
nostka jest potencjalnym wro-
giem, bo ma swoj  indywidualn
racj . Z ni  trzeba si  liczy , roz-
mawia , budowa  kompromis.
A ze spo ecze stwem si  przecie
nie rozmawia. Do spo ecze stwa
si  przemawia. To wielka zmiana
w stylu i sposobie rz dzenia!

A
le nie z samych k opotów ycie
si  sk ada. Warszawa w swojej

historii, jak ka de miasto, mia a
lepsze i gorsze czasy. 
Te ostatnie trzy lata, mimo wszyst-
ko, uznaje za udane dla Dembudu.
To co od nas zale a o – w dzia aniu
i prowadzeniu Spó dzielni – zosta o
wykonane rzetelnie i skutecznie. 

Mia em satysfakcj  przewodni-
czy  Radzie Nadzorczej Dembudu
w kadencji 2002 – 2005r. Po-
przedzi  to wieloletni sta  cz on-
ka–za o yciela
Dembudu w po-
przednich Ra-
dach. To do-

w i a d c z e n i e
niew tpliwie by-
o pomocne,

cho  najwi k-
szym wsparciem
jest dla mnie at-
mosfera panuj -
ca w Dembudzie, która towarzy-
szy pracy Rady i Zarz du. Sk ada
si  na ni  zrozumienie, ch
wspólnego dzia ania, trafna defi-
nicja zada  i wypracowany w dys-

kusji, dobór rodków do ich reali-
zacji. Dembud jawi si  jako war-
to  wspólnie stworzona i wyma-
gaj ca wspólnej troski. 

W tym miejscu
pragn  podzi -
kowa  za t
wspóln  prac
wszystkim cz on-
kom Rady Nad-
zorczej, Zarz du
i pracownikom
Spó dzielni. T
atmosfer  two-
rzymy wspólnie. 

O
ceniaj c dzia ania Spó dzielni
oraz prac  Zarz du i Rady

Nadzorczej chcia bym zacz  od
konstatacji faktu, e nasz wspólny
maj tek, a przede wszystkim ma-
j tek ka dego z nas, ci gle si  po-
wi ksza i jest coraz wi cej wart. 
Borykaj c si  z codziennymi pro-
blemami cz sto o tym fakcie nie
my limy, ale dla mnie jest to jedno
z podstawowych kryteriów oceny
skuteczno ci dzia ania Spó dzielni.
Za okre lon  sum  pieni dzy kupi-
li my nasze lokale mieszkalne czy
u ytkowe i okre lon  warto  po-
siadaj  one dzi . Ta relacja winna
stale by  w naszej pami ci. W na-
szej, bo s  to nasze pieni dze.
W pami ci Zarz du – bo tymi bu-
dynkami administruje. Dba o ich
standard, remontuje je i chroni
– co wp ywa na ich warto . Tak e
w pami ci Rady Nadzorczej, która -
reprezentuj c wszystkich spó -
dzielców – pilnuje ich interesu. I to
nie tylko krótkoterminowego (opty-
malne op aty eksploatacyjne), ale
przede wszystkim d ugotermino-
wego – by chcia o si  w tych bu-
dynkach mieszka , a nasze inwe-
stycje w Dembudzie by y korzystne
z finansowego punktu widzenia. By
na nich zarabia  a nie traci . Z sa-
tysfakcj  stwierdzam, e nadal s
korzystne! Zawdzi czamy to nie tyl-
ko „niewidzialnej r ce rynku”, czyli
koniunkturze na rynku nierucho-
mo ci. Konieczny jest m dry i kon-
sekwentny plan gospodarczy oraz
codzienna mudna praca. Rynko-
we ceny naszych powierzchni
utrzymuj  si  na atrakcyjnych po-
ziomach. I dotyczy to wszystkich in-
westycji, z najnowszymi w cznie.
Cz sto o tym ekonomicznym
aspekcie, który jest oczywisty
w przypadku spó ek prawa han-
dlowego, przy ocenianiu Spó -
dzielni si  zapomina. Wed ug
mnie jest to zasadniczy b d, po-
niewa  o rzeczy najwa niejszej za-
pomina  nie mo na.

S
pó dzielnia jest szczególn  for-
m  spó ki publicznej, której

akcjonariuszem jest ka dy spó -
dzielca, a nad maj tkiem której
czuwa Zarz d i Rada Nadzorcza.
Realnym rynkiem, na którym dzia-

Wszystkim, którzy
g osowali na Lecha

Kaczy skiego proponuj
zweryfikowa  swój wybór

poprzez prób
zrealizowania

jakiegokolwiek projektu,
do którego potrzebna jest

decyzja Urz du Miasta.
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amy jest rynek warszawskich nie-
ruchomo ci, a jego podstawow
kategori  jest warto  naszych
mieszka  oraz jako ycia w na-
szych domach.
W czasie tej kadencji Rady Nad-
zorczej, wspólnie z kole ankami
i kolegami, uporz dkowali my ca-

 sfer  regulaminowo–formaln
Spó dzielni. By a
to mudna i pew-
nie nieefektow-
na praca, ale ko-
nieczna. W tej
chwili wszystkie
dzia ania Rady,
Zarz du i pra-
cowników Spó -
dzielni s  opisa-
ne i ustalone.
Spotka o si  to
z du ym uznaniem Zespo u Lu-
stracyjnego, który w roku 2004
dokona  pe nego badania Spó -
dzielni. Badanie wypad o bardzo
dobrze. Uzyskali my wysok , po-
zytywn  ocen , zarówno w kwe-
stiach szczegó owych – finanso-
wych i inwestycyjnych, jak
i ogólnych – sposobie realizacji
zada . O tym fakcie ju  Pa stwa
informowali my.

W ramach wspomnianych „po-
rz dków” stworzyli my system
sprawozdawczo ci finansowej dla
potrzeb wewn trznych. Dzi ki nie-
mu Rada Nadzorcza na bie co
informowana jest o sytuacji wyni-
kaj cej z prowadzonych przez Za-
rz d prac eksploatacyjnych, re-
montowych i inwestycyjnych.

Upominali my si
o uruchomienie
funduszu remon-
towego i stworze-
nie lepszych wa-
runków dla pracy
biura Spó dzielni,
obs uguj cego,
b d  co b d , po-
nad tysi c spó -
dzielców. Fun-
dusz dzia a ju  od

dwóch lat a nasi pracownicy od po-
nad roku pracuj  w nowej siedzibie.
W realizacji wi kszo ci tych postu-
latów mieli my pe ne wsparcie Za-
rz du, niektóre z nich by y przepro-
wadzone z inicjatywy Zarz du,
a przy niektórych uda o si  argu-
mentami Zarz d przekona , co do
potrzeby ci g ego „poprawiania”
efektywno ci i sprawno ci pracy or-
ganów Spó dzielni.

M
ówi si , e lepsze cz sto bywa
wrogiem dobrego. Wiele m -

dro ci jest w tym zdaniu. Dembud
ma swoj , ju
ponad 5. let-
ni , histori , du-
e osi gni cia

i bardzo powa -
n  pozycj  na
rynku mieszka-
niowym w War-
szawie.
Traktuj  to rów-
nie , jako mój osobisty sukces
i wiem, e wielu z nas odczuwa
podobnie. Rzetelna ocena dzisiej-
szego stanu Spó dzielni pozwala
stwierdzi , e s  wszelkie podsta-
wy, by spokojnie patrze  w przy-
sz o  i konsekwentnie realizo-
wa  podj te plany i projekty.
Ten nasz spokój wynika przede
wszystkim z olbrzymiego zaanga-
owania Prezesa Witolda Roma-

nowskiego w swoj  prac . Wida
to najlepiej w codziennej biegani-
nie i codziennej tytanicznej pracy,
któr  Witold wk ada w nasz  Spó -
dzielni .
Znam go bardzo dobrze i my l , e
nikt nie pos dzi mnie o serwilizm
je li powiem, e bez jego talentu

i odpowiedzialno ci za „dzie o y-
cia” (w którym, tak szcz liwie si
sk ada, ka dy z nas ma swoj  istot-

n  cz ) Dem-
bud nie istnia by
i oczywi cie, nie
mia by takiej po-
zycji, jak  dzisiaj
posiada.
Bardzo wysoko
oceniam wspó -
prac  Prezesa
i Zarz du z Rad

Nadzorcz , chocia  jak mo na
si  spodziewa , przybiera ona
nieraz formy niebanalne. Z jednej
strony burzy to monotoni , z dru-
giej – stanowi „twórcze dro d e”,
które w ka dej dzia alno ci s
niezb dne.
Na koniec chcia bym podkre li ,
e ta nasza wewn trzna stabil-

no  i rzetelno  w pracy jest naj-
lepszym lekarstwem na zewn trz-
ne trudno ci.
Jestem przekonany, e je pokona-
my, bo dobro w ko cu zwyci a.
Tym szybciej to nast pi, im wi cej
pracy i wspólnej „dobrej energii”
w to zainwestujemy.

Pawe  Bujalski

Ostatnie trzy lata, mimo
wszystko, uznaje za udane

dla Dembudu. To co od
nas zale a o – w dzia aniu
i prowadzeniu Spó dzielni

– zosta o wykonane
rzetelnie i skutecznie.Za okre lon  sum

pieni dzy kupili my nasze
lokale i okre lon  warto

posiadaj  one dzisiaj.
Ta relacja winna

stale by
w naszej pami ci.

W naszej, bo s  to nasze
pieni dze.
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W
grudniu 2000 roku przy-
j to ustaw  o spó dziel-
niach mieszkaniowych,

która stwarza a mo liwo  wy-
dzielenia odr bnej w asno ci lo-
kali i ustanowienia dla nich
ksi g wieczystych. Ustawodaw-
ca nakaza eby proces ten roz-
pocz  si  najpó niej w ci gu
2 lat od z o enia pierwsze-
go wniosku o wyodr bnienie lo-
kalu w danej nieruchomo ci.
W DEMBUDZIE prace nad wy-
dzieleniem w asno ci rozpocz y
si  niezw ocznie po powstaniu
mo liwo ci prawnych czyli po
ostatecznym uregulowaniu
prawnego stanu gruntów i bu-
dynku. Informowali my o tym
w minionych latach, w kolejnych
wydaniach KURIERA. Stan doku-
mentacji i niespójno  przepi-
sów spowodowa y, e proces ten
okaza  si  bardzo mudny. Dzi -
ki intensywnym dzia aniom Za-
rz du, w wi kszo ci naszych
osiedli, dobiega on ju  ko ca.
Cho  sprawa dotyczy dzisiaj za-
ledwie oko o siedemnastu pro-
cent zasobów Spó dzielni (patrz:
tabelka poni ej), dokumentacja
przygotowywana jest tak, by
w przysz o ci mo na by o wyod-
r bni  w asno  ka dego lokalu.
O informacje na temat stanu
prac w poszczególnych osie-
dlach poprosili my mecenasa
Marcina Bagi skiego.

Ustawa z dnia 5. 2.2000 roku
o spó dzielniach mieszkaniowych,
która wesz a w ycie w kwietniu
200  roku, wprowadzi a szereg
zmian w kwestiach dotycz cych
uprawnie  cz onków spó dzielni.
Najistotniejsz  z nich by o wstrzy-
manie ustanawiania spó dzielcze-
go w asno ciowego prawa do lo-
kalu, a jednocze nie przyznanie
cz onkom prawa przeniesienia na
nich odr bnej w asno ci zajmo-
wanych lokali. Ustawa ta by a nie-
dopracowana i od pocz tku jej
wprowadzanie w ycie spowodo-
wa o w spó dzielniach szereg pro-
blemów wymagaj cych rozwi za-
nia w skali ca ego kraju. Ustawa
by a wielokrotnie nowelizowana,
a po jej zmianach w grudniu 2002
roku, powróci a instytucja spó -
dzielczego w asno ciowego pra-
wa do lokalu. Ponadto chyba ad-
na inna ustawa, poza ustawami
podatkowymi, nie spotka a si
z tak krytyczn  ocen  Trybuna u

Konstytucyjnego, który regularnie
uznaje kolejne przepisy tej ustawy
za niezgodne z Konstytucj , co
automatycznie powoduje utrat
mocy prawnej danego fragmentu
ustawy. Skutkiem jest narastaj -
ca jej niespójno .
Dodatkowym utrudnieniem s
ci gle zmieniaj ce si  przepisy
ksi g wieczystych, ewidencji grun-
tów i budynków, a w przypadku
Warszawy – równie  zmiany doty-
cz ce kompetencji jednostek sa-
morz du terytorialnego. Przyk a-
dem niespójno ci przepisów
mo e by  rozbie no  pomi dzy
przepisami reguluj cymi zmian
sposobu prowadzenia ksi g wie-
czystych z tradycyjnego na elek-
troniczny (w przypadku ksi g wie-
czystych lewobrze nej Warszawy
obowi zuje to od 2004 roku),
a przepisami w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, zgodnie

z którymi do 3 . 2.2005 roku na
obszarze miast za o one maj
by  komputerowe bazy danych
ewidencyjnych. Doprowadzi o to
do sytuacji w której dla wielu bu-
dynków nie ma jeszcze kompute-
rowej bazy danych, natomiast
S d prowadz cy ksi gi wieczyste
stawia warunek, konieczny przy
za o eniu ksi gi dla wyodr bnio-
nego lokalu, by do czy  wypis ze
wspomnianej, nieistniej cej (!),
bazy danych. 
W tej sytuacji Dembud musia
w asnym kosztem i wysi kiem wy-
r czy  urz d w tworzeniu wyma-
ganej przepisami bazy danych dla
naszych budynków i wszystkich
znajduj cych si  w nich lokali.
W po czeniu ze wspomnianym
chaosem kompetencyjnym, panu-
j cym od kilku lat w stolicy, spo-
wodowa o to w kilku przypadkach
– mimo wykonania przez Spó -
dzielni  wszystkich czynno ci wy-
maganych ustaw  – problemy

z przyst pieniem do aktów nota-
rialnych przenosz cych na cz on-
ków w asno  lokali. 
Wszystkie osiedla Dembudu maj
wielostanowiskowe gara e, które
musz  by  najpierw ujawnione
w ksi gach wieczystych jako sa-
modzielne lokale, a dopiero pó -
niej mo liwe jest wpisywanie
w ksi dze dotycz cej ca ego gara-
u udzia ów we wspó w asno ci te-

go gara u przypadaj cych posia-
daczom poszczególnych miejsc
postojowych.
W chwili obecnej zaawansowanie
spraw przenoszenia na cz onków
w asno ci lokali wygl da w poszcze-
gólnych osiedlach nast puj co:

Osiedle „ elazna”
Nie mo na uzyska  wypisów z kar-
toteki budynków i lokali do czasu
przeprowadzenia podzia u dzia ki.
Na tym osiedlu – pomi dzy bu-

dynkami Spó dzielni – stoj  dwa
domy komunalne, które nie mog
przej  na w asno  Spó dzielni
i musz  zosta  wydzielone, co wy-
maga szeregu prac geodezyjnych.
Decyzja podzia owa jest ju  za-
twierdzona, przewidujemy zako -
czenie tych prac do ko ca 2005r.

Osiedle „ ucka”
Spó dzielnia ma za wiadczenia
o samodzielno ci wszystkich loka-
li, natomiast dalsza procedura wy-
maga uregulowania kwestii osta-
tecznego przy czenia fragmentu
dzia ki do dzia ki b d cej w asno-
ci  Spó dzielni i ustanowienia

jednej ksi gi wieczystej dla ca ej
nieruchomo ci. Przewidujemy ter-
min zako czenia powy szych pro-
cedur do ko ca b. r. 

Osiedle „Ostrowska”
Podpisane s  akty notarialne wy-
odr bniaj ce lokale gara owe,
trwa zak adanie dla nich ksi g wie-

czystych (trwa to oko o 4 miesi cy)
mo na ju  podpisywa  akty nota-
rialne na przeniesienie odr bno ci
mieszka  i lokali u ytkowych.

Osiedle „Parkowe”
Zarz d Spó dzielni podj  uchwa y
przewidziane w ustawie o spó dziel-
niach mieszkaniowych, ale z uwagi
na trwaj ce dwa lata post powanie
w sprawie stwierdzenia niewa no-
ci decyzji o warunkach zabudowy

i decyzji o pozwoleniu na budow
wydanej dla tego osiedla, ca a pro-
cedura zosta a na ten okres zawie-
szona. Powy sze post powanie za-
ko czy o si  orzeczeniem NSA
uznaj cym ostatecznie prawid o-
wo  decyzji budowlanych uzyska-
nych przez Spó dzielni . Niestety
nie jest jeszcze za atwiony wniosek
Spó dzielni o za o enie kartoteki lo-
kali, z uwagi na ró ne interpretacje
urz dów w kwestii werand. Mamy
nadzieje pokona  te trudno ci i roz-
pocz  podpisywanie aktów nota-
rialnych od sierpnia b. r. 

Osiedle „Prezydenckie”
Oczekuje na rejestr budynków i lo-
kali, po otrzymaniu którego nast -
pi  akty notarialne. Przewidujemy
termin rozpocz cia podpisywania
aktów notarialnych w sierpniu
2005r.

Osiedle „Graniczna”
Trwa podpisywanie aktów notarial-
nych. Gara  podziemny jest wyod-
r bniony, ma urz dzon  ksi g
wieczyst .

Kamienica „Pod Strzelcem”
Wyodr bniony zosta  gara  pod-
ziemny z urz dzon  ksi g  wie-
czyst ; podpisywane s  akty nota-
rialne przenosz ce na cz onków
w asno  lokali i udzia  w gara u.
W chwili obecnej zosta o ju  pod-
pisanych 38 aktów notarialnych. 

Mecenas Marcin Bagi ski

Ilo  wniosków o przekszta cenie
w asno ci, z o onych do ko ca

kwietnia 2005 roku

Osiedle Ilo  wniosków
„Graniczna” 2
„Parkowe” 8
„ ucka” 57
„Ostrowska” 48
„Prezydenckie” 49
„ elazna”
„Pod Strzelcem” 22

cznie 226

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.
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K
ompleksem „Grzybowska
Centrum” zajmujemy si  od
200  roku. Uzyskali my De-

cyzj  o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla obiek-
tów o cznej powierzchni

40.000 m2, z 000 miejsc par-
kingowych na 3 podziemnych par-
kingach. Zaprojektowano budynki
o wysoko ci: 26 pi ter – dla zespo-
u Hilton i 22 pi tra – dla aparta-
mentowców.
W trakcie przygotowywania Decy-
zji biuro nasze opracowa o stu-
dium komunikacyjne, obejmuj ce
kwarta  mi dzy elazn , uck ,
Wroni  i Grzybowsk . Przyj li my,
e niezb dne b dzie powi ksze-

nie skrzy owania Wroniej z Grzy-
bowsk  i zaopatrzenie go w sygna-
lizacj wietln . Uliczka
wewn trzna mi dzy Kompleksem.
a Dembudem b dzie poprowadzo-
na wzd u  posesji
PKO i w czona do ul.
Grzybowskiej. Uliczka
ta potraktowana jest
jako wewn trzna, s u-

ca tylko wymienio-
nym posesjom, bo-
wiem podjazd do
Hiltona realizowany
b dzie od strony ul.
Wroniej, z podjazdem
dla taksówek.
Biuro Kazimierski
i Ryba pracuje dla
dzielnicy Wola ju  od
wielu lat – zrealizo-
wali my kompleks
Atrium (4 budynki),
hotel Westin, p ywal-
ni  przyszkoln  przy
ul. Grzybowskiej, bu-
dynek BG  przy ul.
Kasprzaka i stoj cy
g biej biurowiec Apollo–Rida.
W 995r za realizacj  budynku
Atrium otrzymali my g ówn  na-
grod  w konkursie „Ulubieniec
Warszawy”, za budynek BG  za
– nagrod  II stopnia Ministerstwa
Budownictwa. Mamy wi c uza-
sadnion  nadziej , i  realizacja
zespo u „Grzybowska Centrum”
równie  uzyska aprobat  miesz-
ka ców Woli.

W
racaj c do tematu komunika-
cji – wspólnie z Pa stwa

Spó dzielni  oraz innymi s siada-
mi, zwracali my si  o pomoc w re-
alizacji drugiej jezdni ulicy Grzy-

bowskiej, bowiem jeste my
wiadkami tworzenia si  wspania-
ej nowej arterii warszawskiej.

Podczas obecnej kadencji w adz
miasta zrealizowano jeden z wiel-
kich, od dawna wymarzonych,
projektów – Muzeum Powstania
Warszawskiego. Podj to te  dys-
kusj  – rokuj c  nadziej  na ry-
ch  realizacj  – na temat zabu-
dowy placu Pi sudskiego.
Wystarczy spojrze  na plan War-
szawy: od Muzeum Powstania
Warszawskiego na rogu Grzybow-
skiej i Przyokopowej, przechodzi-
my w ul. Grzybowsk , która b yska-
wicznie zmienia charakter (vide:
Kolmeks, Hilton, gmach PKO,
Mennica Pa stwowa, Atria i hotel
Westin), przekraczaj c Al. Jana
Paw a II mijamy dwa luksusowe
hotele i reprezentacyjny gmach
PZU, przechodzimy w ul. Królew-

sk , gdzie przy Marsza kowskiej
mijamy pi kne nowoczesne bu-
dynki Saska Point wraz z Centrum
Królewska. Dalej dochodzimy
wzd u  zielonego salonu Warsza-
wy – Parku Saskiego do placu Pi -
sudskiego z symbolicznym Gro-
bem Nieznanego o nierza, gdzie
ju  istniej ce pierzeje tworzy na-
st pny luksusowy hotel – Victoria
oraz uznany za najlepszy na wie-
cie budynek Metropolitan.
Uzmys awiaj c sobie, jakie obiek-
ty nanizane s  na ten naszyjnik

i co spinaj , nie mo na nie zreali-
zowa  tej alei. Jeste my g boko
przekonani, e bardzo szybko
podj te b d  prace przy kontynu-
acji drugiej nitki ul. Grzybowskiej,
zw aszcza, e cz  ju  jest wyko-
nana (mi dzy Al. Jana Paw a II
a Waliców).

G
rzybowska Centrum, mamy
nadziej , w istotny sposób po-

prawi oblicze zdegradowanej
przestrzeni przy ul. Wroniej, gdzie
istniej ce obskurne, post–indu-
strialne, obiekty rozszarpuj  ten
fragment dzielnicy, tworz c obc ,
ahumanitarn  przestrze .
W realizowanym kompleksie
g ównym akcentem urbanistycz-
nym b dzie „Piazza” – niewielki
plac miejski (ok. 70x70 m). Otwar-
ty na ul. Grzybowsk , okolony
wiankiem budynków wysokich

i podbudowany 2-kondygnacyj-
nym podium z us ugami, kafejka-
mi i drobnymi sklepami. Dzi ki
zieleni, fontannom, rze bom, aw-
kom i dobremu o wietleniu po-
wstanie tu nied ugo skwer z w a-
snym klimatem. B dzie to ma y
uliczny salon.

W
euforii projektowania nie za-
pominamy jednak, i  kreowa-

nie przestrzeni musi sta  na solid-
nych podstawach wiedzy
zawodowej. Dlatego opracowania

architektoniczne poprzedzone by-
y badaniami ci le technicznymi,
jak:

studia komunikacji oraz organi-
zacji ruchu

badania nas onecznienia i za-
cieniania budynków
opinie i ekspertyzy z zakresu
ochrony rodowiska
badania i ekspertyzy gruntu
ekspertyzy z zakresu akustyki.

Do wykonania tych opracowa  za-
trudniani s  najlepsi rzeczoznaw-
cy i eksperci warszawscy. Ich wie-
dza wsparta jest nowoczesnymi
programami komputerowymi. Ma-
my od lat kontakty z inwestorami
zagranicznymi ze Szwecji, Nie-
miec, USA, Anglii i innych krajów
i mo emy z dum  stwierdzi , e
nasi polscy in ynierowie prezentu-
j  najwy sz  klas  techniczn .
Niektórzy – nowi w Polsce inwe-
storzy – s  bardzo, bardzo zasko-
czeni jako ci  naszej pracy!

F
orma budynków kompleksu Grzy-
bowska-Centrum podyktowana

by a mi dzy innymi studiami mode-
lowymi uwzgl dniaj cymi nie tylko
problem nas onecznienia i zaciem-
nienia, ale te  przes aniania widoku
z okien budynków Dembudu.
Zaciemnianie mieszka  przez na-
sze obiekty nie wchodzi w gr , po-
niewa  to pi tnastokondygnacyjne
budynki Dembudu, stoj ce na gra-
nicy w asno ci dzia ki zaciemniaj

dzia k  Grzybowska-Centrum,
po jej po udniowej stronie. Jest
to ogromne utrudnienie dla pro-
jektu Grzybowska Centrum,
gdy  cie  rzutuje do wysoko ci
7-8 kondygnacji, pozostawiaj c
dolne kondygnacje naszych
obiektów bez s o ca.
Dlatego te  kszta t budynków
jest taki, by mieszkania nie ma-
j ce s o ca od po udnia apa y
cz wiat a z zachodu lub
wschodu.
Poza tym – jak wspomnia em
wy ej – forma dwóch punktow-
ców jest korzystna dla s siedz-
twa – nie przes ania bowiem
widoku z okien pó nocnych bu-

dynków osiedla Dembudu.
Wa nym elementem cz cym na-
sze zespo y b dzie pasa  pieszy,
ju  urz dzony w cz ci dembu-
dowskiej, który po czy si
z otwart , opisan  wy ej „Piazza”.
Ca o  zyska na po czeniu, sta-
j c si  bardzo atrakcyjnym ci -
giem miejskim.

S
dzimy, e budowa kompleksu

Grzybowska-Centrum ogrom-
nie podbuduje presti  tej cz ci
miasta. Po rozbudowie ci gów ko-
munikacyjnych stanie si  to zna-
komity adres Warszawy.

Andrzej Ryba

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.

RoÊnie sàsiad

Analiza urbanistyczna zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic

Grzybowskiej, Wroniej i uckiej.

Projekt: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Spó ka Jawna.
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S
potkania odbywa y si  w Ma-
zowieckim Centrum Kultury
przy ul. Elektoralnej. Na

wszystkich obecny by  Zarz d Spó -
dzielni, przedstawiciele Rady Nad-
zorczej i pracownicy odpowiedzial-

ni za kontakty ze spó dzielcami.
Prezes Witold Romanowski infor-
mowa  w ich trakcie o sytuacji fi-
nansowej i organizacyjnej Spó -
dzielni (stan rodków, zatrudnienie,
zad u enie dotycz ce op at eksplo-

atacyjnych na poszczególnych osie-
dlach), referowa  stan prac nad
ustanowieniem odr bnej w asno-
ci. Odr bnym zagadnieniem by a

struktura kosztów eksploatacji i wy-
soko  zwi zanych z tym op at.
W czasie dyskusji ujawnia y si  cz -
sto sprzeczne tendencje – niektó-
rzy mieszka cy postulowali ograni-
czanie kosztów poprzez redukcj
ochrony i serwisu sprz taj cego, in-
ni byli temu stanowczo przeciwni,
argumentuj c, e bardzo szybko
doprowadzi to do degradacji bu-
dynków, pogorszenia warunków
mieszkaniowych i obni enia warto-
ci rynkowej lokali.

M
ieszka cy zg aszali te  postu-
laty dotycz ce poszczegól-

nych osiedli. Oto niektóre z nich:
osiedle „ elazna”: problemy

z g o nym zachowaniem s sia-
dów, a tak e osób gromadz -
cych si  na terenie ruiny przy

elaznej 65; postulat zorgani-
zowanego malowania okien od
zewn trz (w celu utrzymania
jednolitego koloru); co z odno-
wieniem elewacji?; czy mo na
poprawi  wentylacj  w gara u?
kamienica „Pod Strzelcem”:
problem lokali gastronomicz-
nych, m. in. usuwanie nieczy-
sto ci i uci liwe zapachy); 
osiedle „Parkowe”: potrzeba
ci  drzew; problem kotów za-
nieczyszczaj cych okolice
mietnika; brak p otów prze-

ciw niegowych nad wej ciami;
osiedle „Graniczna”: zmiana
operatora telewizji kablowej
(ten problem pojawi  si  tak e
podczas innych spotka ); mo -

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.

ul. S∏omiƒskiego 17 lok. 2
Warszawa, „Osiedle Prezydenckie”

tel.: 637 53 58

Zapraszamy w godz.: 12.00 - 24.00

Trend
Reklama
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liwo  pod czenia w asnej ka-
mery do systemu monitoringu,
skrzynki na listy dla lokali u yt-
kowych; pro ba o wywieszenie
regulaminu osiedla, odklejanie
si  ok adziny na drzwiach do
mieszka ;
osiedle „ ucka”: uczuli  miesz-
ka ców, by nie niszczyli wspól-
nej w asno ci (windy i tynki pod-
czas wnoszenia mebli,
przewo enia rowerów); wiat o
na klatkach pali si  tak e w ci -
gu dnia; problemy techniczne
wywo ane prawdopodobnie

przez s siaduj c  budow ; ga-
ra  – problem z podjazdem
w zimie, problemy ze sterowa-
niem bram , sugestia powrotu
do szlabanów; pro ba do ochro-
ny, by nie parkowa a w miej-
scach utrudniaj cych przejazd;
zbyt rzadko opró niane pojem-
niki na szk o; wpisa  do statutu
punkt o zakazie wynajmu
mieszka  na agencje towarzy-
skie i inn  uci liw  dzia al-
no ; powiesi  tabliczk  o zaka-
zie gry w pi k  na patio;
osiedle „Ostrowska”: skutecz-

no  ochrony (w amanie do pa-
kamery, podobno by y przypad-
ki pobicia, brak reakcji na g o-
ne zachowanie pod fontann ,

czy ochrona odpowiada za
zniszczenie budynku, np.
uszkodzone schody? dlaczego
ochrona nie interweniuje gdy
zastawiana jest droga we-
wn trzna – jak dojecha aby
stra  i pogotowie?); sprawa wy-
miany barierek ochronnych;
wprowadzi  zakaz kolporta u
ulotek; co zrobi  gdy mieszka -
cy wynajmowanego mieszkania
s  uci liwi; brzydkie zapachy
od s siadów; co z przejezdno-
ci  ulicy na ty ach budynku?;

pro ba o dok adniejsze sprz -
tanie; uszkodzone zamki
w drzwiach wej ciowych;
osiedle „Prezydenckie”: zain-
stalowa  automatyczne wy cz-
niki wiat a na klatkach; mniej
sprz tania i podlewania zieleni;
poprosi  sprz taczki, by rano
nie blokowa y wind; zmusi
ochron  by by a bardziej widocz-
na na zewn trz; wadliwe domo-
fony powoduj , e mieszka cy
otwieraj  drzwi bez pytania; czy
mo na za o y  centraln  telewi-
zj  satelitarn ? zapachy z re-
stauracji na klatkach i w miesz-
kaniach; jak oddzieli  wej cia
do mieszka  od lokali u ytko-
wych? zniszczone drzwi do gara-
y, klamki; marna jako  ele-

mentów wyko czenia.

M
ieszka cy dyskutowali tak e
na temat zagro e  dla funkcjo-

nowania i rozwoju Spó dzielni, aktu-
alnych planów inwestycyjnych, per-
spektyw na przysz o . Dominowa
pogl d, e musimy utrzymywa
standard naszych osiedli, by nie po-
gorszy  warunków mieszkaniowych
i nie dopu ci  do obni enia warto-
ci lokali. Ze wzgl du na swe po o-
enie w najbardziej presti owych

punktach miasta odczuwamy cza-
sem uci liwo ci zwi zane z nowy-
mi inwestycjami (Arkadia, Hilton)
i wzrostem nat enia ruchu, ale
w efekcie nasze lokale zyskuj  na
warto ci. Niemal na ka dym zebra-
niu s ycha  by o g osy, e nasz
wspóln  trosk  musi by  usuwanie
codziennych mankamentów i dba-
nie o wspólnie wypracowane dobro.

Dyskusja w czasie spotka  mieszka ców wskazuje, e
wielu z nas sprawy Spó dzielni nie s  oboj tne. Nie-

stety – wi kszo  aktywizuje si , gdy pojawiaj  si  oso-
biste, konkretne problemy lub sprawy do za atwienia.

DEMBUD to dzisiaj pot ny organizm, w którym zgro-
madzili my maj tek o warto ci kilkuset milionów

z otych. Nikomu, kto ma w tym maj tku swój udzia  nie
powinno by  oboj tne jak jest on zarz dzany i czy jest
bezpieczny. My lenie typu: „dbam o moje mieszkanie,
a ca a reszta mnie nie obchodzi”, w przypadku spó -
dzielni mo e by  zgubne, bowiem wystarczy, e kto
podejmie decyzj  np. o ograniczeniu zakresu sprz ta-
nia czy ochrony, a bardzo szybko warto  tego miesz-
kania zacznie spada ...

Najwy sz  w adz  spó dzielni jest Walne Zgromadze-
nie Cz onków, które odbywa si  co roku, a raz na

trzy lata dokonuje wyboru w adz. Takie wyborcze wal-
ne mamy w tym roku –  czerwca wybiera  b dziemy
now  Rad  Nadzorcz . Warto po wi ci  kilka godzin,
by wzi  udzia  w tym wyborze, a tak e dowiedzie  si
w jakiej kondycji jest Spó dzielnia, jakie s  plany osób
kandyduj cych do w adz oraz pos ucha , co maj  do
powiedzenia inni cz onkowie.

Ze wzgl dów formalnych Walne nie jest dobrym fo-
rum do zdobywania informacji na temat ycia spó -

dzielni – mo na na nim dyskutowa  o problemach, któ-
re wcze niej wpisane zostan  do porz dku obrad. Ale
dwa tygodnie przed zgromadzeniem, w Biurze Spó -
dzielni, dost pne s  wszelkie informacje – bilans, pro-
tokó  z poprzedniego walnego, proponowany porz dek
obrad. Warto si  z nimi zapozna , zada  pytania cz on-
kom Zarz du, by w czasie zgromadzenia mie  jasny
obraz sytuacji, wiedzie , co naprawd  jest wa ne.

Zach camy Pa stwa – tak e tych, którzy na co dzie
nie maj  problemów i s  zadowoleniu z tego, e

mieszkaj  w DEMBUDZIE, by wzi  udzia  w Walnym
Zgromadzeniu i wyborze w adz. To nie tylko nasz statu-
towy przywilej, ale tak e gwarancja tego, e sprawy
Spó dzielni toczy  si  b d  w po danym przez nas
kierunku.

Redakcja
Kuriera DEMBUDU

Frekwencja na spotkaniach

Osiedle Mieszka cy
elazna

i Pod Strzelcem 34
Parkowe 5
Graniczna 20
ucka 47

Ostrowska 47
Prezydenckie 50

Zmiany
- na dobre
czy na z∏e?

S
ygnalizowane w mediach
istotne zmiany prawa spó -

dzielczego i ustawy o spó dziel-
niach mieszkaniowych oraz to-
cz ca si  w Sejmie debata na
ten temat powoduj , e warto
przy okazji wyborów do Rady
Nadzorczej zastanowi  si  nad
tymi sprawami.
W mojej ocenie szereg propono-
wanych zmian b dzie korzystne
dla spó dzielców, zwracam przy
tym uwag , e wiele nowych
propozycji zosta o ju  wcze niej
przyj tych w Statucie SBM
DEMBUD.
Z kilku projektów zmian
w/w ustaw, w tym z projektu
prezydenckiego, senackiego czy
z o onego przez PIS, wynika –
mi dzy – innymi wprowadzenie
zwi kszonej odpowiedzialno ci
cz onków Zarz du i Rady Nad-
zorczej, przy czym odpowiedzial-
no  ta dotyczy  ma ca ego ma-
j tku danej osoby.
Dotychczasowe przepisy znacz-
nie ogranicza y zakres odpowie-
dzialno ci cz onków Zarz du
czy Rady Nadzorczej, a ich od-
powiedzialno  maj tkowa by a
wr cz znikoma. W nowych regu-
lacjach, w razie zawinionego na-
ruszenia prawa lub statutu, któ-
re wywo a o szkod  w maj tku
spó dzielni, obowi zek napra-
wienia tej szkody – w pe nej wy-
soko ci – ci y na osobie, która
doprowadzi a do jej powstania.
Najsurowiej maj  by  karane
zawinione dzia ania na szkod
spó dzielni, bo obok odpowie-
dzialno ci odszkodowawczej
(ca ym maj tkiem) przewiduje
si  równie  odpowiedzialno
karn  w postaci grzywny lub ka-
ry pozbawienia wolno ci do lat
5. Te nowe zasady powoduj , e
trzeba szczególnej odwagi i od-
powiedzialno ci ze strony kan-
dydatów do Rady Nadzorczej
i do stanowisk w Zarz dzie. Pa-
mi tajmy, e nawet dzia aj c
w Radzie Nadzorczej lub w Za-
rz dzie, bez pobierania wyna-
grodzenia, podlega si  pe nej
odpowiedzialno ci za podejmo-
wane decyzje. W takiej sytuacji
po przyj ciu przez Sejm powy -
szych zmian w ustawach, trzeba
si  liczy  z tym, e decyzje w adz
spó dzielni b d  bardziej zacho-
wawcze.

Witold Romanowski

Wa˝ne Walne!
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Obo na 9 – mamy już zapew-
nienie o numerze pocztowym jaki
otrzyma budynek przy ul. Oboź-
nej. Numery lokali pozostaną ta-
kie jakie nadano przy podpisywa-
niu 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 sanitar-
ni i elektryczni, montowane są
windy Otisa, zakończona jest izo-
lacja dachu, zamontowano już
97% okien, wykonano ocieplenie
budynku, a firma kamieniarska
przystąpiła do montażu elewacji.
Zakończone są wszystkie przyłą-
cza do budynku i prace przy węź-
le cieplnym.

Wrzesień jest dla budowy miesią-
cem zero – według planu roz-
poczniemy odbiory prac budowla-
nych i oddawanie lokali do
samodzielnego wykończenia ich
właścicielom.
Ciągle nie usunięto podstawowej
przeszkody, która leży na drodze
do realizacji budowy sceny kame-
ralnej Teatru Polskiego – przenie-
sienia istniejącej stacji TRAFO do
budynku teatru. STOEN ciągle
zwleka z realizacją umowy prze-
niesienia stacji, co uniemożliwia
nam uwolnienie placu budowy
pod scenę kameralną. Wprawdzie
zweryfikowaliśmy dokumentację
projektową i na razie przerwana
budowa ruszyła pomimo zawali-
drogi – starej stacji, ale coraz pil-
niejsze staje się jej wyburzenie, ze
względu na dotrzymanie harmo-

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.

Co nowego?

Zestawienie decyzji dot. inwestycji budynku apart. z gara˝em podziemnym i rozbudowy Teatru Polskiego przy ul. Oboênej/Sewerynów

l.p. rodzaj dokumentu opis data decyzji dotyczy
1 Wyrok NSA uchylenie decyzji Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast 05. 02. 2003 r. otwiera drog´ do otrzymania 
pozwolenia na budow´

2 Decyzja nr 328/ Â/ 2003 Pozwolenie na budow´  wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z gara˝em podziemnym
/wydane na PAX/. wniosek z∏o˝ony 21. 01. 2002 r. 29. 07. 2003 r. pozwolenie na budow´ bud. apart.

3 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. 24. 10. 2003 r. pozwolenie na budow´ bud. apart.

4 Zaw. o rozpocz´ciu robót bud. rozpocz´cie robót od 06. 11. 2003 r. 30. 10. 2003 r. dot. bud. apart.
5 Decyzja nr 118/2003/Â umarzajàce post´powanie w sprawie ustalenia

warunków zab. dla sieci i przy∏àczy 20. 11. 2003 r.
6 STOEN - Warunki przy∏àczenia gr. VI placu budowy 21. 11. 2003 r. stoen warunki plac budowy
7 SPEC - Warunki przy∏àczenia w´z∏a cieplnego 17. 12. 2003 r. dla w´z∏a  bud. apart. 
8 Wniosek o pozwolenie na budow´ sieci cieplnej wraz z przy∏àczami 29. 12. 2003 r.
9 Zg∏oszenie wykonywania robót bud. przebudowa istniejàcego przy∏àcza wodociàgowego dla Teatru 29. 12. 2003 r. przy∏àcze wodociàgowe Teatr
10 Zg∏oszenie wykonywania robót bud. przebudowa istniejàcego przy∏àcza wodociàgowego

dla bud. apartamentowego 29. 12. 2003 r. przy∏àcze dla  bud. apart.
11 Zg∏oszenie wykonywania robót   bud. sieç cieplna wraz z przy∏àczem dla bud. apartamentowego 29. 12. 2003 r. przy∏àcze dla bud. apart. 
12 potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia budowa przy∏àcza wodociàgowego dla Teatru Polskiego

zg∏oszenia o przystàpieniu do wyk. robót budowlanych 20. 01. 2004 r. przy∏àcza wod- kan
13 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. 23. 02. 2004 r. zieleƒ - dot. bud. apart.

14 Postanowienie nr 1/2004 odmowa sprostowania dec. 4/2004 w sprawie wyci´cia topoli 02. 03. 2004 r. zieleƒ - dot. bud. apart.
15 Minister Infrastruktury Decyzja stwierdzenie wydania dec. z naruszeniem prawa i stwierdzenie

nieodwo∏alnoÊci tej dec. 03. 03. 2004 r. nabycie gruntu przez Teatr
16 Decyzja nr 48/2004 odmowa wycinki drzew dla Teatru Polskiego 16. 03. 2004 r. zieleƒ - dot. bud. apart.
17 Decyzja nr 49/2004 zmiana decyzji nr. 4/2004 na wycink´ drzew 16. 03. 2004 r. zieleƒ - dot. bud. apart.
18 Decyzja nr 140/Â/2004 pozwolenie na budow´ Teatru / wydane na PAX/ 

wniosek z dnia 17.01.2002 r. 18. 03. 2004 r. pozw. na budow´ Teatru P.
19 Decyzja nr 200/2004 przeniesienie na Dembud decyzji nr. 140/ Â/2004

o pozwoleniu na budow´ Teatru 23. 04. 2004 r. pozw. na budow´ Teatru P.
20 Decyzja nr 140/2004 pozwolenie na usuni´cie kasztanowca

wniosek z dnia 20. 05. 2004 r. 07. 09. 2004 r. dot. bud. Teatru P.
21 Decyzja nr 170/2004 odmowa wycinki klonu jaworu / decyzja rozpatrywana

ponownie po odwo∏aniu do SKO 14. 09. 2004 r. dot. bud. apart.
22 Decyzja nr 62/2005/ZTP uzgodnienie wjazdów do budynku 04. 02. 2005 r. dot. bud. apart.
23 wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia

na budow´ bud. apart. 24. 01. 2005 r brak dot. bud. apart.
24 wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia

na budow´ bud. Teatru P.   20. 04.2005 r. brak dot. bud. Teatru P.
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nogramu zakończenia budowy
stanu surowego sceny Teatru Pol-
skiego. Budynek powinniśmy od-
dać do listopada b. r. co pozwoli
Teatrowi na kontynuowanie prac
wykończeniowych. Nasi miesz-
kańcy będą najbardziej zaintere-
sowani aby nowy budynek Teatru
nabrał ostatecznego kształtu
i podnosił rangę miejsca.
W dniu 16 maja odbyło się spo-
tkanie z przyszłymi właścicielami
lokali na Oboźnej 9. Zarząd przed-
stawił plan procedur związanych
z odbiorami lokali. Pracownia
Szymborski&Zielonka, zajmująca
się projektowaniem zarówno bu-

dynku apartamentowego jak i bu-
dowanej sceny kameralnej, przed-
stawiła ostateczne rozwiązania
wnętrz budynku, rozwiązania zie-
lonego dachu dostępnego dla
wszystkich mieszkańców, pasażu
i najbliższego otoczenia. 

Dorota Bujalska

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

Atrakcyjny lokal
(3 4 m2 + 3 gara e)

na  medycyn  biuro edukacj

sprzeda lub wynajmie Fundacja

PROMOCYJNE CENY!

Warszawa, ul. S omi skiego 9, lok 5 7
(vis a vis Centrum Arkadia, bardzo blisko metro)

tel. 620-9 -74, e-mail: pfun@pan.pl

Serdeczne gratulacje dla Zawodników, Trenerów
i Prezesa Sekcji Zapasów CWKS Legia Warszawa

– Witolda Romanowskiego, za zdobycie
dru ynowego Mistrzostwa Polski w Zapasach
w stylu klasycznym, w sezonie 2004-2005.

Rada Nadzorcza SBM DEMBUD 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, pprofesjonalnà oobs∏ug´ ww zzakresie:
kupna-sprzeda˝y ii nnajmu-wynajmu nnieruchomoÊci

oraz
fachowe ddoradztwo ww kkwestiach ddotyczàcych oobrotu

nieruchomoÊciami, 
wartoÊci, llokalizacji ii sstandardu nnieruchomoÊci. 

POÂREDNICTWO II KKREDYT
W JJEDNYM MMIEJSCU!

Sprzedam llokal uu˝ytkowy, 770,5 mm2 - ¸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.

KEM
Potrzebujesz pomocy?

Serwis sprz taj cy jest w pobli u!
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.

Reklama

Reklama



Informacje i telefony
Administracja osiedla / Administration office
Osiedle „ elazna” – ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57,
tel. 624 65 67
Osiedla „ ucka” – 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 „ elazna” – ul. Żelazna 67, 69a i Krochmalna 57,
tel. 654 01 93
Osiedle „ ucka” – 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. 1000-1600

Zastępca Prezesa ds. eksploatacji Roman Kępka
przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 1200-1800

e-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl

Telefony alarmowe / Emergency 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

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
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Z A W I A D O M I E N I E

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).    

Uwaga - walne!

Reklama


