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SKANDAL!!!

1000 PROCENT PODWY˚KI
za u˝ytkowanie wieczyste gruntu
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Walne Zgromadzenie cz∏onków SBM DEMBUD
odb´dzie si´ 19 czerwca 2010 roku, o godzinie 10
w sali Teatru Na Woli, ul. Kasprzaka 22

ZAWIADOMIENIE
Zarzàd Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” zawiadamia,
˝e w dniu 19 czerwca 2010 r., w sobot´, o godz.10 odb´dzie si´
WALNE ZGROMADZENIE CZ¸ONKÓW SPÓ¸DZIELNI
w sali TEATRU NA WOLI w Warszawie przy ul. KASPRZAKA 22.
Porzàdek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Otwarcie i wybór Prezydium.
Wybór komisji: skrutacyjnej i wnioskowej.
Przyj´cie porzàdku obrad.
Przyj´cie protoko∏u z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2009 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarzàdu, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 r.
Informacja Zarzàdu o lustracji z 2010 r.
Przyj´cie sprawozdania Rady Nadzorczej.
Przyj´cie sprawozdania Zarzàdu.
Przyj´cie sprawozdania finansowego.
Absolutorium dla cz∏onków Zarzàdu.
Uchwa∏a o najwy˝szej sumie zobowiàzaƒ.
Uchwa∏a w sprawie przeznaczenia nadwy˝ki bilansowej za rok 2009 na fundusz
remontowy i zasobowy, zabezpieczajàcy terminowoÊç realizacji zobowiàzaƒ
Spó∏dzielni.
Uchwa∏a w sprawie za∏o˝enia spó∏ki celowej.
Uchwa∏a o op∏atach za lokale mieszkalne wykorzystywane na cele u˝ytkowe.
Uchwa∏a w sprawie zbycia prawa u˝ytkowania wieczystego:
• dzia∏ki nr 68 przy ul. Krochmalnej 55
• dzia∏ki nr 18/3 przy ul. ˚elaznej 69
Wolne wnioski.
Zakoƒczenie obrad.

Protokó∏ z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Cz∏onków Spó∏dzielni, sprawozdania i bilans
oraz projekty, uchwa∏ b´dà wy∏o˝one w biurze Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„DEMBUD” (Warszawa, ul. ˚elazna 41 lok. 9) od dnia 25.05.2010 r. w godz. 10–15, z wyjàtkiem
sobót. Cz∏onkowie Spó∏dzielni majà prawo do zapoznania si´ z tymi dokumentami.
PREZES ZARZÑDU

WITOLD ROMANOWSKI
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Szanowni Paƒstwo,
Kiedy kilka miesi´cy temu oddawaliÊmy jubileuszowy 40. „Kurier
Dembudu” z okazji 20-lecia naszej
Spó∏dzielni, napisaliÊmy, ˝e ten numer b´dzie ostatnim wydaniem
naszej gazety. Wszystko bowiem
wskazywa∏o, ˝e KD wype∏ni∏ swojà
powinnoÊç. Sprawy naszej Spó∏dzielni sta∏y bardzo dobrze, nieêle
funkcjonowa∏a nasza strona internetowa. Wydawa∏o si´, ˝e czas gazety papierowej minà∏.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e wobec niespodziewanego zwrotu w po∏o˝eniu „DEMBUDU” znowu musimy
w ten, a nie w inny sposób zwróciç
si´ do Paƒstwa.
Szanowni Paƒstwo,
CzegoÊ takiego nikt nie móg∏ si´
spodziewaç. Otó˝ za sprawà samorzàdowych (?) w∏adz Dzielnicy Wola dosz∏o do sytuacji niewyobra˝al-

nej w ˝adnym innym mieÊcie.
Oto Samorzàd (?) Woli zaserwowa∏
nam nies∏ychanà podwy˝k´!
BWprost kuriozalnà! Podwy˝k´
op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego gruntu. Podwy˝k´ nawet o... 1000%! S∏ownie: TYSIÑC
PROCENT!!! Bez ˝adnego racjonalnego uzasadnienia!
Trzeba si´ spodziewaç, ˝e takie
podwy˝ki op∏at za dzier˝aw´
gruntów pod budynkami SBM
„DEMBUD” mogà nam zaserwowaç tak˝e inne dzielnice Warszawy, tj. ÂródmieÊcie, ˚oliborz, Mokotów.
W zwiàzku z tym Zarzàd Spó∏dzielni b´dzie si´ od tej decyzji odwo∏ywa∏ do Samorzàdowego Kolegium
Odwo∏awczego. Je˝eli SKO podtrzyma decyzj´ dzielnicy, wtedy
odwo∏amy si´ do Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w War-

szawie. Dla mieszkaƒców z wyodr´bnionà w∏asnoÊcià zamieÊcimy
na stronie internetowej www.dembud.com.pl wzór odwo∏ania do
SKO, a jeÊli zajdzie taka koniecznoÊç tak˝e wzór skargi do WSA.
REDAKCJA
REKLAMA

Dlaczego powsta∏ ten list...
Na sàsiedniej stronie mogà Paƒstwo zapoznaç si´ z treÊcià listu otwartego do Pani
Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dlaczego on powsta∏? WyjaÊniam poni˝ej.
Zwracam si´ do Pani Prezydent w imieniu
spo∏ecznoÊci naszej Spóldzielni, gdy˝ jako mieszkaƒcy dzielnicy Wola zostaliÊmy
dotkliwie skrzywdzeni przez podleg∏e Pani
Prezydent organa Samorzàdu Warszawskiego. W ciàgu 20 lat istnienia naszej
Spó∏dzielni padaliÊmy ofiarà przeró˝nych
nagonek prasowych i nie mo˝na tego
ukrywaç – tak˝e politycznych.
I dzisiaj trzeba si´ zdobyç na opis zdarzeƒ,
które od lat powodujà, ˝e „Dembud” ma
olbrzymie problemy z funkcjonowaniem
jako spó∏dzielnia mieszkaniowa.

Szanowni Paƒstwo
Bulwersujàcà sprawà jest, zapoczàtkowana na Woli – a wed∏ug mnie zarzàdzona
przez Panià Prezydent Hann´ Gronkiewicz-Waltz – podwy˝ka od 1.01.2011 roku op∏at
za u˝ytkowanie wieczyste gruntu. Podwy˝ka nawet o 1000%. Co ona spowoduje u nas? W osiedlu ˚elazna miesi´czna
op∏ata dzier˝awy gruntu wynoszàca obecnie 0,20 z∏ za metr kw. wzroÊnie do 2,30 z∏!
Op∏aty za miejsca postojowe w podziemnym gara˝u wzrosnà o 50 z∏! Z kolei na
¸uckiej 18/20 te same op∏aty z 0,10 z∏
wzrosnà do 1,10 z∏ za metr kw., a miejsca
postojowe o 37 z∏.
Dlatego MUSIMY WSZYSCY zmobilizowaç si´ i broniç przed takimi podwy˝kami!

Szanowni Paƒstwo
PowinnoÊcià samorzàdu jest zapewnienie
mieszkaƒcom jak najlepszych warunków
˝ycia i rozwoju miasta, gminy, dzielnicy. Za
to p∏acimy podatki i inne ró˝nego rodzaju
op∏aty, m.in. na funkcjonowanie Urz´du
Dzielnicy. W zamian czegoÊ oczekujemy.
Pomocy w naszych problemach czy wykonywania przez Urzàd s∏u˝ebnych obowiàzków wobec mieszkaƒców, wynikajàcych
z odpowiednich ustaw itp. Niestety, na
Woli nasze sprawy sà przez w∏adze samorzàdowe tej dzielnicy IGNOROWANE! Na
wszystkie nasze inicjatywy i próby poprawienia naszych warunków ˝ycia, ba, wi´cej – poprawienia wizerunku nie tylko Woli, ale ca∏ego miasta, od lat s∏yszymy NIE!
A na pytanie dlaczego NIE, dostajemy niezmiennà odpowiedê: BO NIE!
I to wspomniane „NIE” mo˝e za chwil´ zaskutkowaç... KATASTROFÑ BUDOWLANÑ
na terenie naszego osiedla ˚elazna!
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Kilka lat temu Zarzàd Spó∏dzielni wystosowa∏ do WSZYSTKICH miejskich urz´dów
informacj´ o katastrofalnym stanie ruin
przy ulicy ˚elaznej 65, przylegajàcych do
naszego budynku na ˚elaznej 67. Nasze
apele o ich zabezpieczenie i remont zosta∏y jednak zignorowane! Co si´ póêniej wydarzy∏o, wszyscy pami´tamy. Katastrofa,
zawalenie si´ cz´Êci budynku (ca∏e szcz´Êcie, ˝e dosz∏o do niej wieczorem i spadajàcy na ulic´ gruz nikogo nie zrani∏ i nie zabi∏). Potem by∏o szukanie winnego! OczywiÊcie, oskar˝ano naszà Spó∏dzielni´
i osobiÊcie mnie jako Prezesa, bo... rzekomo byliÊmy tym obiektem zainteresowani.
Dochodzenie prowadzone w tej sprawie
oczyÊci∏o i Dembud, i mnie, ale... Z rzuconego b∏ota, jak wiadomo, zawsze coÊ
trwale przylgnie...
Dzisiaj mamy analogicznà sytuacj´. Tu˝
obok. Przy posesji Krochmalna 55. Jed-

nak, Êmiem twierdziç, ta analogiczna sytuacja jest jeszcze groêniejsza! To „NIE, BO
NIE” dotyczy obiektu zlokalizowanego
w samym Êrodku naszego osiedla, tu˝
przy placu zabaw dla dzieci! Tu – obym by∏
z∏ym prorokiem – jakakolwiek katastrofa
mo˝e zakoƒczyç si´ tragicznie! I dodatkowego smaczku tej historii dodaje fakt, ˝e
Urzàd Dzielnicy Wola zaskar˝y∏... swojà
w∏asnà decyzj´ zezwalajàcà na uporzàdkowanie tego terenu i przygotowanie go pod
nowà inwestycj´! Zrobiono to tylko dlatego, by Dembud wiedzia∏, ˝e dzielnicowe
„NIE, BO NIE” jest ca∏y czas w mocy.
Stàd te˝ – nie widzàc innego wyjÊcia – napisa∏em list otwarty do Pani Prezydent
Warszawy.
Licz´ te˝ na Paƒstwa poparcie w walce
o nasze s∏uszne prawa.
Witold Romanowski

Szanowna Pani Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani,
Z przykroÊcià musz´ ten list otwarty do Pani Prezydent umieÊciç w naszym periodyku „Kurier Dembudu”.
Ale moim zdaniem jako by∏ego wieloletniego radnego Warszawy, takie dzia∏ania Pani jako Prezydenta
Warszawy sà podyktowane wielkim sprytem politycznym, ironià i zupe∏nym brakiem odpowiedzialnoÊci
za wydane gdzieÊ w zaciszu gabinetu decyzje – te najbardziej bolesne, finansowe, dla mieszkaƒców
Warszawy, którzy zamieszkujà na cz´Êci gruntów dzier˝awionych na 99 lat od miasta sto∏ecznego.

Szanowna Pani Prezydent,
To Pani zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e na jesieni odb´dà si´ wybory samorzàdowe i wybór prezydenta
Warszawy, u˝y∏a fortelu, chowajàc swojà twarz i innych burmistrzów dzielnic, zlecajàc to podrz´dnym
urz´dnikom dzielnic Warszawy.

Szanowna Pani Prezydent
Mój list pisany jest do nielicznej liczby mieszkaƒców Warszawy (chodzi o 5 mo˝e 6 tys. ludzi), którzy majà
pretensje o te podwy˝ki nie do Pani, ale do ludzi takich jak ja, czyli prezesów Spó∏dzielni lub Zarzàdów
Wspólnot. Ta bezduszna podwy˝ka w wysokoÊci 1000–1500% nastàpi∏a jednak za Pani cichym
przyzwoleniem.

Szanowna Pani Prezydent
Jak mo˝na przeliczyç wartoÊç dzier˝awy wieczystej na wartoÊç inwestycyjnà, je˝eli dzia∏ki sà zabudowane
nieruchomoÊciami mieszkalnymi i nikt ju˝ wi´cej na nich nic nie wybuduje, bo lokale stanowià
wyodr´bnionà w∏asnoÊç ludzi lub pozostajà we w∏adaniu Spó∏dzielni? Ja rozumiem, ˝e miasto ma do tego
prawo i powinno co jakiÊ czas zmieniaç op∏aty dzier˝awy gruntu, ale w jednolitej skali okreÊlonej przez
kompetentnà do tego Rad´ Warszawy lub Rad´ Dzielnicy, a nie przez bieg∏ych rzeczoznawców, którzy
dzia∏ajà na okreÊlonych przez ustaw´ warunkach. Z 7 ostatnich transakcji na zakup gruntu spisuje si´ ceny
z aktów notarialnych, dwa skrajne sà odrzucane, a sum´ dzieli si´ przez 5 i jest wynik.
Tyle tylko, ˝e dzia∏ki deweloperów kupowane by∏y w boomie budowlanym za olbrzymie pieniàdze,
w wi´kszoÊci na dzia∏alnoÊç komercyjnà, a nie mieszkalnà; w rejonie ulic ˚elazna, Grzybowska, Wronia
i ¸ucka gdzie Pani Prezydent pozwala budowaç budynki o wysokoÊci od 100 do 170 m, o powierzchni
u˝ytkowej od 30–50 tys. m2. Ju˝ nie mówiàc o tym, ˝e trwale blokuje to dojazd do naszych domów,
tu ˝yjemy przez
7 ostatnich lat w kurzu i brudzie w pobli˝u niekoƒczàcych si´ inwestycji i przez nast´pne 10 lat b´dzie
tak samo. To za jakie luksusy p∏acimy tak ogromny haracz?

Szanowna Pani Prezydent
Ten list do Pani to nie list Prezesa SBM „DEMBUD”, ale odezwa kilkuset tysi´cy warszawiaków, którzy nie
dysponujà mo˝liwoÊcià przekazania swoich wàtpliwoÊci oraz wyra˝enia rozpaczy i wÊciek∏oÊci. W okienku
obs∏ugi interesantów s∏yszymy: niech si´ Pani, Pan wyniesie na wieÊ, albo: nikt Panu, Pani tu mieszkaç nie
kaza∏.
O Warszawie jako mieÊcie stanowià ludzie w niej mieszkajàcy, a nie urz´dnicy mianowani przez Pani partie
– tchórzliwie wykonujàcy swojà prac´. I tak jà zapewne nied∏ugo stracà na rzecz nowej tchórzliwej
biurokracji nast´pnej s∏usznej partii.
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SZOK – podwy˝ka nawet
o 1100 procent
Op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste – kto i w jaki sposób
je ustala, kto podnosi te op∏aty, kiedy i w jakim trybie
mogà byç podnoszone i jak mo˝na odwo∏aç si´
od podwy˝szenia op∏aty.
Grunty, na których stojà budynki Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Dembud” sà w∏asnoÊcià Spó∏dzielni, Skarbu
Paƒstwa lub Gminy Warszawa jako jednostki samorzàdu terytorialnego.
Te grunty, które nie sà w∏asnoÊcià Spó∏dzielni, zosta∏y jej oddane w u˝ytkowanie
wieczyste na 99 lat – natomiast stojàce na
tych dzia∏kach budynki stanowià w∏asnoÊç
Spó∏dzielni. Przy wyodr´bnianiu w∏asnoÊci poszczególnych lokali ka˝dy w∏aÊciciel
odr´bnego lokalu uzyskuje dla siebie
udzia∏ w prawie u˝ytkowania wieczystego,
równy udzia∏owi w nieruchomoÊci wspólnej, okreÊlonemu w akcie notarialnym.
Zasady ustalania i pobierania op∏at rocznych za grunt oddany w u˝ytkowanie wieczyste okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami. Za grunty takie, przeznaczone na
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cele mieszkaniowe, roczna op∏ata wynosi
1% wartoÊci danej nieruchomoÊci gruntowej. Op∏at´ rocznà wnosi si´ w terminie
do dnia 31 marca ka˝dego roku, z góry za
dany rok. Ewentualne roz∏o˝enie op∏aty
rocznej na raty zale˝y od uznania Urz´du
Dzielnicy, przy czym doÊwiadczenie Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Dembud” pokazuje, ˝e zgoda na p∏atnoÊç
w dwóch ratach jest raczej wyjàtkiem ni˝
regu∏à. Ka˝dy u˝ytkownik wieczysty obowiàzany jest do wniesienia nale˝nej op∏aty rocznej, dlatego w Spó∏dzielni „Dembud” za posiadaczy spó∏dzielczych praw
do lokali op∏at´ zbiera i p∏aci Spó∏dzielnia,
natomiast w∏aÊciciele wyodr´bnionych
lokali sami wnoszà op∏at´ na konto odpowiedniego Urz´du Dzielnicy w wysokoÊci
odpowiadajàcej ich udzia∏owi w nieruchomoÊci wspólnej. Op∏ata za u˝ytkowanie

wieczyste jest ca∏kowicie niezale˝na od
Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Dembud”, która jedynie przekazuje jà do
Urz´du za posiadany przez Spó∏dzielni´
ww. udzia∏.
Ze wzgl´du na to, ˝e u˝ytkowanie wieczyste
ustanawia si´ na 99 lat – w miar´ up∏ywu
czasu zmienia si´ wartoÊç nieruchomoÊci
gruntowej i w Êlad za tym zmienia si´ wysokoÊç rocznej op∏aty za to u˝ytkowanie.
Teoretycznie wartoÊç nieruchomoÊci mo˝e
maleç, ale jak dotàd nast´pujà tylko podwy˝ki op∏at, z uwagi na wyliczanà przez
Urzàd coraz wy˝szà wartoÊç poszczególMarcin Bagiƒski
nych dzia∏ek.

Warszawa,

2010 r.

Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze
w Warszawie
ul. Kielecka 44
Warszawa

Skar˝àcy:

Dotyczy: aktualizacji op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego za lokal
nr
……….
w
nieruchomoÊci
po∏o˝onej
w
Warszawie
przy………………………… stanowiàcej udzia∏ w dz. ew. nr …….. z obr´bu
……………. o powierzchni …..m2, dokonanej pismem Naczelnika Wydzia∏u
NieruchomoÊci Dzielnicy …………….. m.st. Warszawy z dnia
……………………r.

WNIOSEK

✁

Niniejszym wnosz´, ˝e aktualizacja op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego
nieruchomoÊci
po∏o˝onej
w
Warszawie
przy………………………...,
stanowiàcej
dz.
ew.
nr………….
2
z obr´bu………… o powierzchni ………………m , dokonana pismem
Naczelnika Wydzia∏u NieruchomoÊci Dzielnicy ………………….m.st.
Warszawy z dnia………………….. 2010 r., dor´czona u˝ytkownikowi
wieczystemu w dniu……………………..2010 r. jest nieuzasadniona
i bezskuteczna.
Wnosz´ o utrzymanie op∏aty w wysokoÊci dotychczasowej lub ustalenie
op∏aty rocznej na podstawie wyceny nieruchomoÊci przy uwzgl´dnieniu
realnej wartoÊci tej nieruchomoÊci. Kwestionuj´ w ca∏oÊci wartoÊç
nieruchomoÊci ustalonà przez rzeczoznawc´ majàtkowego, podnoszàc, ˝e
jest ona ra˝àco zawy˝ona. Podnosz´ tak˝e, i˝ moim zdaniem operat
szacunkowy jest sporzàdzony nieprawid∏owo. Aktualizacja op∏aty rocznej
jest nieuzasadniona, bowiem miasto sto∏eczne Warszawa nie wykaza∏o
7

spe∏nienia przes∏anek dla przeprowadzenia aktualizacji op∏aty rocznej,
wskazanych w art. 77 w zwiàzku z art. 67 ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami. Wycena dokonana na zlecenie miasta sto∏ecznego
Warszawy, Dzielnica ………….., która stanowi∏a podstaw´ aktualizacji op∏aty
rocznej w sprawie niniejszej, zosta∏a sporzàdzona niezgodnie ze standardami
zawodowymi rzeczoznawców majàtkowych i z tego wzgl´du nie mo˝e
stanowiç podstawy dla ustalenia wartoÊci nieruchomoÊci. Wycena
dokonana przez rzeczoznawc´ majàtkowego, stanowiàca podstaw´ z∏o˝enia
przez miasto sto∏eczne Warszawa wypowiedzenia i ustalenia wy˝szej op∏aty
rocznej, zawiera szereg istotnych b∏´dów, które wystarcza∏yby do uznania
dokonanej aktualizacji za nieudowodnionà. Niektóre z nich to:
nieodpowiednia i uboga baza cen transakcyjnych, nieodpowiednia analiza
rynku lokalnego, nieprawid∏owy, zbyt ogólny opis nieruchomoÊci oraz jej
otoczenia, brak wÊród êróde∏ informacji o nieruchomoÊci. Operat
szacunkowy sporzàdzony na zlecenie miasta sto∏ecznego Warszawy nie
zawiera danych, o których mowa w art. 155 ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami. Nie wiadomo zatem, na podstawie jakich dokumentów
rzeczoznawca dokona∏ ustalenia cen nieruchomoÊci. Ta wada operatu
dyskwalifikuje go, bowiem brak tych danych nie pozwala na weryfikacj´
danych przyj´tych przez rzeczoznawc´ do wyceny.
Wymienione powy˝ej wady operatu szacunkowego nie sà jedynie
uchybieniami, lecz stanowià wady istotne, dyskwalifikujàce dokonanà
wycen´. NieznajomoÊç rynku nieruchomoÊci oraz b∏´dy pope∏nione w toku
wyceny powodujà, i˝ przedstawiona przez w∏aÊciwy organ wycena nie mo˝e
stanowiç podstawy aktualizacji op∏aty rocznej. B∏´dy pope∏nione przez
rzeczoznawc´ majàtkowego dajà podstaw´ do uznania, i˝ miasto sto∏eczne
Warszawa nie wykaza∏o, aby istnia∏y podstawy do aktualizacji op∏aty rocznej
w myÊl powo∏anych na wst´pie przepisów.
Nowa roczna wysokoÊç op∏aty jest o ok……………..% wy˝sza od
dotychczasowej, a przyj´ta do podwy˝ki wartoÊç gruntu w ˝adnej mierze nie
odpowiada realiom rynku nieruchomoÊci. Mój lokal znajduje si´ w budynku
istniejàcym od ………lat, na terenie w pe∏ni zabudowanym i teren ten nie
nadaje si´ w ˝adnej formie do zabudowy, a wi´c jako teren budowlany ma
wartoÊç zerowà. Nie mo˝na zatem porównywaç tego terenu z dzia∏kami
budowlanymi, na których w okolicy deweloperzy wznoszà domy
o wysokoÊci ponad 100 m.
Przedstawiajàc powy˝sze, wnosz´ jak na wst´pie.
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✁

podpis skar˝àcego

Alternatywne projekty Dembudu
Kameralne osiedla o atmosferze ciszy i spokoju.
Domy w zabudowie bliêniaczej, wydzielone działki, ogrodzone,
zagospodarowane i monitorowane.

Koszt

od 690 000 zł netto. Sprzeda˝ w systemie ratalnym.
25% przy umowie, 10 rat po 10%, 15% przy odbiorze.

Metra˝˝
Metra

powierzchnia u˝ytkowa
- od 175 m2
łàcznie parter i pi´tro wraz z gara˝em
działki
- od 450 m2

POR¢
POR
¢BY
Lokalizacja

gmina Wiàzowna

Termin realizacji III/IV kwartał 2011 r.
Kontakt

SBM „Dembud” biuro@dembud.pl
tel. (022) 620-11-74 tel. (022) 652-18-77

Opcjonalnie

mo˝liwoÊç realizacji pod klucz
i indywidualnych projektów aran˝acji ogrodu.

P¢CLIN

P¢CLIN

POR¢
POR
¢BY

Krochmalna 55 –
• Aktem notarialnym z 1991 r. Spó∏dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „DEMBUD” uzyska∏a wieczyste u˝ytkowanie gruntu
pod osiedle ˚elazna; w tym i gruntu pod budynkiem przy ul.
Krochmalnej 55;
• Spó∏dzielnia w okresie 1991–2010 r. wnosi∏a op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste terenu pod budynkiem;
• Obowiàzek wykwaterowania wszystkich lokatorów z ww. budynku cià˝y∏ na Urz´dzie Dzielnicy Wola; ostatni lokator opuÊci∏ mieszkanie w koƒcu 2009 r.;
• Obecnie budynek stoi pusty i niszczeje;
• Od 1991 r. Dzielnica nie robi∏a w tym domu ˝adnych remontów ani konserwacji;
• Budynek jest bliski katastrofy, odpadajà tynki, stanowi zagro˝enie budowlane;
• Spó∏dzielnia zleci∏a i op∏aci∏a prace geodezyjne, w wyniku
których osiedlu ˚elazna wydzielono dzia∏k´ nr 68 o powierzchni 491 m2 z przeznaczeniem pod nowà inwestycj´;
• Spó∏dzielnia „DEMBUD” wystàpi∏a 2008 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
tego terenu;
• W dniu 11.07.2008 r. Spó∏dzielnia uzyska∏a decyzj´ o warunkach zabudowy terenu, przewidujàcà budow´ nowego domu
w miejsce istniejàcego;
• W powy˝szej decyzji, z uwagi na charakter planowanej inwestycji jako zabudowy uzupe∏niajàcej w istniejàcym osiedlu,
z budowà istniejàcej linii pierzei ulicy – na∏o˝ono na Spó∏dzielni´ obowiàzek uzyskanie szeregu uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi urz´dami;
• Spó∏dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „DEMBUD” uzyska∏a
wymagane zgody i odst´pstwa, w tym od Ministerstwa Infrastruktury, Komendanta Wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, od Naczelnika Wydzia∏u Architektury Urz´du Dzielnicy itd. Uzgodnienia dotyczy∏y m.in. warunków ochrony po˝arowej, odleg∏oÊci od boiska szkolnego, geometrii zjazdu itp.
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5 – opis zdarzeƒ

•

•

•

•

•

•

•

I by∏y dla Spó∏dzielni pozytywne, poza jednym w postaci braku zgody Burmistrza Woli na postawienie nowego budynku
w linii istniejàcej zabudowy ulicy Krochmalnej;
Decyzjà nr 17 z 20.02.2009 r. Burmistrz Woli odmówi∏ wydania Spó∏dzielni zezwolenia na usytuowanie planowanego budynku w pierzei ul. Krochmalnej, nakazujàc jego cofni´cie
o ok. 2,5 m w g∏àb dzia∏ki;
Po odwo∏aniu z∏o˝onym przez Spó∏dzielni´ do organu odwo∏awczego – Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze decyzjà
z 16.06.2009 r. uchyli∏o ww. decyzj´ Burmistrza Woli;
W dniu 19.10.2009 r. Burmistrz Woli wyda∏ decyzj´ nr 17a/09,
w której ponownie odmówi∏ zgody na realizacj´ planowanego budynku w istniejàcej linii zabudowy ul. Krochmalnej;
Po rozpatrzeniu odwo∏ania SBM „DEMBUD” – w dniu
29.01.2010 r. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze utrzyma∏o w mocy ww. decyzj´ Burmistrza Woli;
Z∏o˝onà przez SBM „DEMBUD” skarg´ na powy˝szà decyzj´
Kolegium rozpatrzy Sàd Administracyjny na rozprawie
w dniu 8.06.2010 r.
Spó∏dzielnia z∏o˝y∏a wniosek o wydanie decyzji zezwalajàcej
na rozbiórk´ starego budynku przy ul. Krochmalnej 55, w wyniku tego wniosku Wydzia∏ Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Wola wyda∏ takà decyzj´, którà natychmiast Burmistrz Woli zaskar˝y∏, i sprawa czeka na rozstrzygni´cie przez
Wojewod´ Mazowieckiego;
I z ostatniej chwili – w kwietniu 2010 r. Urzàd Dzielnicy zawiadomi∏ Spó∏dzielni´, ˝e od 2011 r. podwy˝sza o 1100% op∏at´
za u˝ytkowanie wieczyste dz. nr 68, na której nie mo˝emy nawet rozebraç rudery gro˝àcej katastrofà budowlanà i nie mo˝emy nic zbudowaç.

Przedstawiony opis zdarzeƒ nie wymaga komentarza i Êwiadczy o wyjàtkowej niech´ci w∏adz Dzielnicy Wola do Spó∏dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” i jej cz∏onków.
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No to dojechaliÊmy na B
OddaliÊmy kolejny mi∏y budynek. W miejscu wprost idealnym dla tych, którzy chcà mieszkaç w ciszy i spokoju,
w miejscu o charakterze podmiejskim, a jednoczeÊnie
po∏o˝onym blisko centrum. I te warunki spe∏nia nasz dom
„Pod Pannà” przy Gr´ba∏owskiej 19/21. Zbudowany w urokliwym miejscu, kameralny obiekt mieszkalny doskonale
wkomponowany w architektur´ tego rejonu Bielan. Niepozorny, i zdawa∏oby si´ niewielki domek mieÊci w sobie 13
pi´knych mieszkaƒ. Zresztà, niech cyfry i zdj´cia przemówià.
Zestawienie powierzchni (w metrach kwadratowych)
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em
1880,6
w tym:
• lokali mieszkalnych
1351,1
• pomieszczeƒ przynale˝nych
60,0
• tarasów (w ramach dachu)
63,8
• balkonów (w ramach elementów elewacji)
69,7
• tarasów dolnych
92,5
• ruchu
202,6
• pomieszczeƒ wspólnych
34,6
• gara˝u wielostanowiskowego
469,5
Liczba kondygnacji nadziemnych
3
Liczba kondygnacji podziemnych
1
Liczba lokali mieszkalnych
13
Wielostanowiskowy lokal gara˝owy
18 miejsc
Kubatura
8850 m3
12

a Bielany...
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Bonifraterska 8
Wreszcie si´ uda∏o. Mimo destrukcji ze strony w∏adz
miejskich. Po miesiàcach staraƒ mogliÊmy ruszyç z budowà domu, który pozwoli uznaç naszà inwestycj´
przy Bonifraterskiej/Franciszkaƒskiej za skoƒczonà! Ju˝
niebawem oko ka˝dego warszawiaka cieszyç b´dzie
widok nowego skrzyd∏a budynku zamykajàcego pierzej´ ulicy. Architektura nowego obiektu jest równie
efektowna jak podstawowego budynku, tak wi´c... b´dzie naprawd´ ciekawie.

Kalendarium
Rozpocz´cie przebudowy sieci zewn´trznych
Rozpocz´cie budowy
Koniec budowy IV kwarta∏

4.01.2010 r.
2.04.2010 r.
2011 r.

Dotychczas wykonano prace:
1. Wygrodzono teren budowy
2. Posadzono i wyci´to drzewa
3. Zakoƒczono przebudow´ magistrali wodociàgowej Ø 300
i gazociàgu niskiego ciÊnienia Ø 200
4. Przystàpiono do wykonania murków oporowych
pod wykonanie Êcianki szczelinowej.
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Dzielna 72
To adres szczególny! Tu wszak
w pierwszych dniach Powstania
mieÊci∏a si´ kwatera gen. Bora-Komorowskiego. W budynku fabryki Kamlera. Niestety lata zrobi∏y swoje. Okaza∏y niegdyÊ dom
wpierw podupad∏, by ostatnimi
czasy popaÊç w ca∏kowità ruin´.
I – decyzjà w∏aÊcicieli i w∏adz
Dzielnicy Wola – trafi∏ pod kilof.
Pozosta∏o puste miejsce... Jest
szansa, ˝e zostanie ono przez
nas – Spó∏dzielni´ „Dembud” zagospodarowane. W jaki sposób?
Zobaczcie sami.
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Informacje i telefony
Administracje
Administracja Nr 1

ul. ˚elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57
ul. ˚elazna 41

tel. (22)624 65 67
tel.(22)890 20 84; 602-280-681;

Administracja Nr 2

ul. ¸ucka 18 i ul. ¸ucka 20

tel. (22)620 97 90; 795-129-232;

Administracja Nr 3

al. Jana Paw∏a II 61

tel. (22)636 66 89; 784-584-031;

Administracja Nr 4

ul. Z. S∏omiƒskiego 15, 17 i 19

tel. (22) 637 52 70; 607-885-293;

Administracja Nr 5

ul. Grzybowska 2

tel. (22)436 11 41; 784-583-875;

Administracja Nr 6

ul. Oboêna 9
ul. Franciszkaƒska 14
ul. Sady ˚oliborskie 2

tel. (22)211 32 21;
tel. (22)635 18 22;
tel. (22)832 44 43; 602-232-298;

Administracja Nr 7

ul. Gr´ba∏owska 19, ul. Czerniakowska 131 tel. (22)841 04 55; 784-584-065;

Ochrona
Przy Administracji Nr 1

ul. ˚elazna 67,69a i ul. Krochmalna 57
ul. ˚elazna 41

tel. (22)654 01 93
tel. (22)890 20 84

Przy Administracji Nr 2

ul. ¸ucka 18 i ul. ¸ucka 20

tel. (22)654 18 58

Przy Administracji Nr 3

al. Jana Paw∏a II 61

tel. (22)838 24 79; 511-739-171;

Przy Administracji Nr 4

ul. Z. S∏omiƒskiego 15
ul. Z. S∏omiƒskiego 19

tel. (22)637 52 74; 723-702-507;
tel. (22)637 52 71; 723-702-506;

Przy Administracji Nr 5

ul.Grzybowska 2

tel. (22)436 11 52

Przy Administracji Nr 6

ul. Oboêna 9
ul. Franciszkaƒska 14
ul. Sady ˚oliborskie 2

tel. (22)211 32 24
tel. (22)635 18 22; 723-702-508;
tel. 663 008 572;

Przy Administracji Nr 7

ul. Gr´ba∏owska 19, ul. Czerniakowska 131 tel. 22/841 04 55; 723-702-509;

Biuro SBM DEMBUD
Biuro Spó∏dzielni znajduje si´ przy ul. ˚elaznej 41, lok. 9, tel. (22)620 11 74; (22)652 18 75 do 77;
fax. (22)620 27 45;
Poniedzia∏ek 10–18, wtorek–piàtek 8–16
e-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
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