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Już po raz 43. zwracamy się do Państwa – człon-

ków i mieszkańców SBM „Dembud” – za pomo-

cą naszej gazety „Kuriera Dembudu” . Powód 

jest ważny. Rozpoczynamy kilka nowych inwe-

stycji. Inwestycji pod naszym firmowym zna-

kiem Dembudu. Pod, jak to można kolokwialnie 

określić, doskonałymi adresami. 

Pierwszy to oczywiście „nasza” Krochmalna. 

Wreszcie po latach przepychanek admini-

stracyjnych mogliśmy roze-

brać ruinę, która przyle-

gała do naszych posesji. 

Teraz możemy budować. 

Kolejny doskonały adres 

i niebywale uroczy, bo... nad 

przepięknym Jeziorkiem Szczę

śliwickim przy ulicy Lirowej. 

Okazuje się, że można blisko 

ścisłego centrum Warszawy, 

ledwie parę kilometrów od 

pl. Narutowicza, zamiesz-

kać w lesie, nad jeziorem! 

Dlatego tej inwestycji 

poświęcimy sporo 

miejsca w „KD”.   

I wreszcie trzeci adres – Dynasy. Te, gdzie kilka 

lat temu chcieliśmy budować, ale nie przebrnę-

liśmy przeszkód właścicielskoadministracyj-

nych. Wtedy się to nie udało, ale teraz troszecz-

kę w innym miejscu, lecz przy tej samej ulicy 

zrealizujemy budowę naszego kolejnego budyn-

ku. Finalizujemy sprawy prawne i najprawdo-

podobniej już wkrótce wystartujemy 

z pracami konstrukcyjnymi.

Tak więc jest się czym pochwalić. 

I o tym wszystkim możecie 

Państwo przeczytać w tym 

numerze naszego „Kuriera 

Dembudu”. 

Sądzimy, że lektura naszej gaze-

ty umili Państwu świąteczne wie-

czory, wszak nadchodzą święta 

i kolejny 2013 rok! I z tej okazji chcie-

libyśmy Wam wszystkim złożyć 

najserdeczniejsze życzenia zdro-

wych, spokojnych, ciepłych 

i rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia i szczęśliwego 

Nowego Roku.

redakcja

Szanowni Państwo
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Prawnik mec. Marcin Bagiński informuje

Wszystko o opłatach
Wszystkie Osiedla SBM 
„Dembud” stoją na gruntach
niebędących własnością
Spółdzielni–sąonewłasno-
ścią m.st. Warszawy lub,
w przypadku ul. Oboźnej,
należą do Skarbu Państwa.
Spółdzielnia oraz właściciele
wyodrębnionych lokali są
użytkownikami wieczystymi
gruntów i z tego tytułu obo-
wiązani są do płacenia rocz-
nychopłat,którychwysokość
zależy od wartości danego
gruntu.Zewzględuna to,że
wewszystkichosiedlachpod-
stawowąfunkcjąwybudowa-
nych budynków jest funkcja
mieszkaniowa, od chwili
oddania ich do eksploatacji
wysokość opłaty rocznej za
użytkowaniewieczystewyno-
si 1% ceny nieruchomości.
Opłaty te mogą być pod
wyższaneprzezUrządwrazie
wzrostu wartości nierucho-
mości,jakteżUrządmoże,na
wniosekużytkownikawieczy-
stego, ustalić niższą opłatę,
jeżelinastępujeobniżeniesię
wartości danego gruntu. Od
2010 roku Urząd Dzielnicy
Wola dokonał szeregu pod-
wyżek opłat za użytkowanie
wieczystegruntów,argumen-
tującpodwyżkiwzrostemcen
gruntówpotwierdzonymope-
ratamiszacunkowymisporzą-
dzonymina zlecenieUrzędu.
Spółdzielnia we wszystkich
przypadkach podwyżek zło-
żyła odwołania, najpierw do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, a następnie
do sądu, gdy orzeczenia Ko
legium nie uwzględniały sta-
nowiska„Dembudu”.Ponadto
Urząd Śródmieście dokonał
zwiększeniastawkiprocento-
wej opłaty za użytkowanie
wieczyste z 1 procenta na 3
procent rocznie za garaże
w Osiedlach Grzybowska
i Słomińskiego i od tych
decyzji Spółdzielnia również
złożyła odwołania. Poniżej
przedstawiamyaktualny stan
spraw we wszystkich trzech

kwestiachiwodniesieniudo
poszczególnychosiedli.
Wnioskioobniżenieopłatyza
użytkowaniewieczyste,zuwa
gi na spadek wartości grun-
tów. Przy każdym wniosku
o taką obniżkę Spółdzielnia
złożyła operat szacunkowy,
sporządzony na zlecenie
„Dembudu”przezrzeczoznaw-
cę majątkowego, w którym
podana była aktualna, niższa
niż dotychczasowa, wartość
gruntu.

1. Osiedle Żelazna 
Działkanr18/5(ul.Żelazna67
i 69 a oraz Krochmalna 57).
We wniosku z 6.11.2012 r.
Spółdzielnia, na podstawie
operatuszacunkowego,wska-
zała jako wartość tej działki
kwotę 31.304 tys. zł, wobec
przyjętejprzezUrządwartości
54.954tys.zł,będącejpodsta-
wą do naliczania aktualnej
opłaty. W ciągu miesiąca od
złożeniawnioskuUrządpowi-
nien wydać decyzję co do
uwzględnieniawniosku.
Działkanr68(ul.Krochmalna
55).Wewnioskuz5.11.2012r.
Spółdzielnia wskazała kwotę
1.537 tys. zł przy dotychcza-
sowejwartościgruntuwkwo-
cie3.003tys.zł.

2. Osiedle Łucka
Działka nr 32 – wniosek
z5.11.2012r.wskazujeaktual-
nąwartośćdziałki,czyli28.363
tys.zł,wobecdotychczasowej
49.791tys.zł.
Działka nr 24/4 – wniosek
z5.11.2012r.podajeaktualną
wartość działki, czyli 289 tys.
zł, przy dotychczasowej war-
tościwkwocie677tys.zł.

3. Osiedle 
Grzybowska
Działka nr 36/5, wniosek
Spółdzielni z 21.08.2012 r.
podający wartość na kwotę
19.435 tys. zł przy dotychcza-
sowej 24.581 tys. zł. Urząd
Dzielnicy nie uwzględnił tego
wniosku z uwagi na błędne,

jegozdaniem,przyjęciewope-
racie szacunkowym danych,
napodstawiektórychustalona
zostałaaktualnawartośćnieru-
chomości. Po uzyskaniu od
rzeczoznawcy majątkowego
dodatkowych wyjaśnień –
Spółdzielnia złożyła w dniu
23.10.2012 r. odwołanie do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, domagając
sięuwzględnieniawniosku.

4. Ul. Bonifraterska 8 
Działkinr27/3i27/6.
Spółdzielnia złożyła wniosek
o obniżkę opłaty rocznej za
użytkowaniewieczystewdniu
15.05.2012 r., podając aktual-
ną wartość gruntu na 3.376
tys. zł, przy dotychczasowej
wartości wynoszącej 9.090
tys. zł. W dniu 29.06.2012 r.
wniosek ten został uwzględ-
niony iod1.01.2013r.opłata
roczna za użytkowanie wie-
czyste wyniesie 33 tys. zł
zamiast dotychczasowych 
90tysięcyzł.

5. Ul. Oboźna 9
Wypowiedzenia dotychczaso-
wejopłatyrocznejUrząddoko-
nałwdniu1.09.2010r.Wodwo-
łaniu od tegowypowiedzenia,
złożonymdoSamorządowego
Kolegium Odwoławczego
w dniu 30.09.2010 r., Spół
dzielniawskazałaaktualnąwar-
tość gruntu na 8.562 tys. zł,
przywartościUrzędunakwotę
13.541 tys. zł.OrzeczenieSKO
zapadło dopiero w dniu
21.02.2012r.,byłoniekorzystne
dlaSpółdzielni iod tegoorze-
czenia„Dembud”złożyłsprze-
ciwdosądu.Wdniu12.10.2012
r.UrządMiastazłożyłwsądzie
wniosekopowołaniebiegłego
sądowego w celu ustalenia
aktualnejwartościgruntu,asąd
wyznaczył termin rozprawyna
12.12.2012r.

6. Ul. Żelazna 41
Wnioskiem z dnia 11.04.2012
r. Spółdzielnia wystąpiła do
Prezydenta m.st. Warszawy

oaktualizację(obniżkę)opłaty
rocznej za użytkowanie wie-
czyste działki nr 87 przy ul.
Żelaznej41,załączającoperat
szacunkowy określający war-
tość gruntu na 5.435 tys. zł,
przydotychczasowejwartości
gruntu,przyjmowanejdonali-
czania opłat, w wysokości
10.176tys.zł.Urząduwzględ-
nił ten wniosek i w dniu
11.05.2012 r. wyznaczył od
1.01.2013 r. opłatę roczną
wwysokości16tys.zł,zamiast
dotychczasowejwwysokości
33tys.zł.

Podwyższenie stawki procen-
towejz1na3procentzagara-
że.
Urząd Śródmieście podwyż-
szyłstawkęprocentowąopła-
ty za użytkowanie wieczyste
z 1 na 3 procent dla garaży
położonych w budynku przy
ul.Grzybowskiej 2 iw trzech
lokalach garażowych, to jest
G1, G2 i G3, przy ul. Sło
mińskiego. W pismach infor-
mujących o tej podwyżce
Urząd wskazywał, że lokale
garażowe nie mają funkcji
mieszkaniowej i dlatego po
winny być obciążane stawką
3%,tymbardziejżewyodręb-
nione lokale garażowenie są
lokalami mieszkalnymi i nie
mogą korzystać z 1% opłaty
rocznej. Spółdzielnia złożyła
odwołania do SKO od doko-
nanychpodwyżekstawkipro-
centowej,anastępnie,zuwagi
na negatywne orzeczenia
Kolegium, złożyła sprzeciwy
do sądu. Urząd argumento-
wał, żewskutekwyodrębnie-
nialokaligarażowychnastąpi-
ła trwała zmiana sposobu
korzystania z nieruchomości
uzasadniająca podwyżkę
stawki procentowej. W uza-
sadnieniuprzesłanymdosądu
Spółdzielniawykazała,żeww.
budynkiodpoczątkubudowa-
ne były jako mieszkalne
(zpodstawowąfunkcjąmiesz-
kaniową), a budowa w nich
garaży była obowiązkiem na



5

kazanymprzezprawobudow-
laneinakazanymwdecyzjach
o pozwoleniu na budowę.
Wyodrębnienie lokali garażo-
wych nie spowodowało żad-
nej zmiany podstawowego
celu określonego w umowie
o ustanowieniu użytkowania
wieczystego,czylicelumiesz-
kaniowego–dlategopodwyż-
ka jest niezasadna, a jej rze-
czywistym celem jest zwięk-
szanie dochodów miasta
kosztem użytkowników gara-
ży.Na6.12.2012r.wyznaczo-
ne są w sądzie terminy roz-
prawwtejsprawie.
Z informacji przekazywanych
do Spółdzielni przez właści-
cieli miejsc postojowych
w ww. garażach wynika, że
różne składy orzekające
wSKOwydająróżneorzecze-
nia, m.in. w dwóch przypad-
kachSKOuznało,żeniezasad-
ne jest podwyższenie z 1 na
3% stawki opłat za garaż,
awinnychorzeczeniachSKO
przyznałoracjęUrzędowi.

Toczące się postępowania
w sprawie dokonanych
w 2010 roku podwyżek opłat
zaużytkowaniewieczyste.

W 2010 rokuUrządDzielnicy
Woladokonałwypowiedzenia
dotychczasowych stawek
opłat za użytkowaniewieczy-
stedlaOsiedliŻelazna,Łucka
i Ostrowska. Podwyżki te
wynosiły po kilkaset procent,
a w niektórych wypadkach
przekroczyły 1000 procent
(m.in.wpoprzednimnumerze
„Kuriera”opisanebyływarty-
kule pt. „Skandal”). Obecnie,
poupływieponaddwóch lat,
żadnazespraw,pozaOsiedlem
Ostrowska,niezakończyłasię
ostatecznie, a każda zdziałek
objętychpodwyżkąjestprzed-
miotem odrębnej sprawy są
dowej.Przyskładanychprzez
Spółdzielnię odwołaniach do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego zostały załą-
czone operaty szacunkowe,

wktórychrzeczoznawcausta-
liłwartośćgruntównapozio-
mie o 20 do 40 procent niż-
szym niżwyceny, na podsta-
wiektórychUrządwprowadził
podwyżki. Rozpoznając spra-
wy, SKO przyjęło w swoich
orzeczeniach jako wysokość
należnej opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste śred-
niąarytmetycznązsumyobu
wartości danego gruntu, to
jest wskazanej przez Urząd
i wyliczonej przez Spół
dzielnię.

Różnicawartościprzyposzcze-
gólnychdziałkachwynosi:
– ul. Żelazna 67, 69a 
iKrochmalna57,Urządwyce-
nił wartość działki na 54.954
tys. zł, a Spółdzielnia na
36.042 tys. zł, SKO przyjęło
jako wartość gruntu kwotę
45.498tys.zł;
–ul.Łucka18/20,dwiedziałki,
nr32–wartośćwedługUrzędu
to 49.791 tys. zł, a według
Spółdzielni34.471tys.zł,SKO
przyjęło kwotę 42.170 tys. zł
i działka nr 24/4: wartość
wedługUrzęduto677tys.zł,
wedługSpółdzielni–323tys.
zł,SKOprzyjęło498tys.zł;
– działka nr 68 przy ul.
Krochmalnej55:Urządprzyjął
wartość działki na 3.003 tys.
zł, Spółdzielnia na 1.743 tys.
zł, SKO w orzeczeniu
z 7.02.2012 r. ustaliło tęwar-
tośćna2.373tys.zł.
Po odwołaniach złożonych
przez Spółdzielnię wszystkie
ww. sprawy znalazły się
w sądzie, a Urząd m.st.
Warszawy złożył wnioski
o powołanie biegłego sądo-
wegowceluustaleniawarto-
ścipowyższychgruntów.

Należypamiętać,żeostatecz-
nywerdyktsąduustaliwyso-
kość opłat należnych od 
1 stycznia 2011 roku i trzeba
będzie wówczas wyrównać
ewentualnąniedopłatęlubteż
Spółdzielnia otrzyma zwrot
nadpłaty.

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu działki położonej przy ul. Żelaznej 
o nr. ew. 18/5 z obrębu 6-01-04  
o pow. 9 164 m2

I. Stan prawny na 31.12. 2010 r. 
Wartość działki – 5 141 004,00 zł
Wysokość opłaty rocznej przy udziale 1/1 
i stawce 1 % – 51 410,00 zł

Stawki opłat obowiązujące  
do 31.12.2010 r. w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

0,22 zł 0,27zł 5,77 zł

II. Stan prawny na 01.01. 2011 r. – wypo-
wiedzenie wysokości opłaty rocznej z dnia 
23.11.2010 r. dokonane przez Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wartość działki – 54 954 217,00 zł
Wysokość opłaty rocznej przy udziale 1/1 
i stawce 1 % – 549 542,17 zł

Stawki opłat obowiązujące  
do 01.01.2011 r. w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

2,12 zł 2,41 zł 55,76 zł

Stawki opłat eksploatacyjnych wyliczone 
na podstawie wartości określonych w ope-
ratach szacunkowych ww. nieruchomości 
sporządzonych na zlecenie SBM 
„DEMBUD”
I. Wartość rynkowa działki gruntu wg ope-
ratu szacunkowego z 30.12.2010 r.  
– 34 471 936,00 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

1,39 zł 1,58 zł 36,57 zł

II. Wartość rynkowa działki gruntu wg ope-
ratu szacunkowego z 02.10.2012 r.  
– 31 304 200,00 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

1,21 zł 1,38 zł 31,76 zł

Stawki opłat eksploatacyjnych wyliczone 
na podstawie wartości działki gruntu 
określonej w orzeczeniu SKO  
z dnia 07.02.2012 r. 
I. Wartość wg SKO – 45 498 114,50 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

1,78 zł 2,00 zł 46,16 zł

Urząd Dzielnicy Wola
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu działki położonej przy ul. Łuckiej o nr. 
ew. 32 z obrębu 6-01-04 o pow. 8 303 m2 
o nr. ew. 24/4 z obrębu 6-01-04  
o pow. 113 m2

I. Stan prawny na 31.12. 2010 r. 
Wartość działki nr 32 – 4 682 892,00 zł
Wartość działki nr 24/4 – 201 300,00 zł 
(z VAT)
Wysokość opłaty rocznej przy udziale 1/1 
i stawce 1 % – 48 842,00

Stawki opłat obowiązujące  
do 31.12.2010 r. w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

0,10 zł 0,12 zł 3,44 zł

II. Stan prawny na 01.01. 2011 r. – wypo-
wiedzenie wysokości opłaty rocznej z dnia 
23.11.2010 r. dokonane przez Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wartość działki nr 32 – 49 791 015,00 zł
Wartość działki nr 24/4 – 826 711,96 zł
Wysokość opłaty rocznej przy udziale 1/1 
i stawce 1 % – 506 177,27 zł

Stawki opłat obowiązujące  
do 01.01.2011 r. w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

1,03 zł 1,24 zł 35,35 zł

Stawki opłat eksploatacyjnych wyliczone 
na podstawie wartości określonych w ope-
ratach szacunkowych ww. nieruchomości 
sporządzonych na zlecenie SBM 
„DEMBUD”
I. Wartość rynkowa działki gruntu wg ope-
ratu szacunkowego z 30.12.2010 r.: dz. nr 
32 – 34 471 936,00 zł; dz. nr 24/4  
– 328 830,00 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

0,71 zł 0,86 zł 24,40 zł

II. Wartość rynkowa działki gruntu wg ope-
ratu szacunkowego z 02.10.2012 r.: dz. nr 
32 – 28 363 000,00 zł; dz. nr 24/4  
– 289 400,00 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

0,60 zł 0,71 zł 20,14 zł

Stawki opłat eksploatacyjnych wyliczone 
na podstawie wartości działki gruntu 
określonej w orzeczeniu SKO  
z dnia 13.01.2012 r. 
I. Wartość wg SKO: dz. nr 32 – 42 470 
291,00 zł; dz. nr 24/4 – 503 231,00 zł
Miesięczna stawka wyliczona na podsta-
wie ww. wartości

Prognozowane stawki opłat  
eksploatacyjnych w skali m-ca

Lok. m/m2 Lok. uż./m2 1 mp

0,88 zł 1,06 zł 30,15 zł
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Budynekprzyulicy Lirowej 44 to zapro-
jektowany przez pracownię HTT aparta-
mentowiec z prawomocnym pozwole-
niemnabudowę.Jegobryłęcharaktery-
zuje dynamiczny kształt przecinających
siępodróżnymikątamipłaszczyznścian,
użyte szlachetne materiały elewacyjne 
– piaskowiec, drewno, szkło, stalw cie-
płych stonowanych barwach nadają
architekturze elegancki, wielkomiejski
charakter. Z kolei przydomowe ogrody,
drewniane pergole przykrywające ciągi
komunikacyjneistaranniezaprojektowa-
na zieleń przestrzeni wspólnych, wyko-
rzystująwaloryparkowejlokalizacji.

Lokale mieszkaniowe
Wewnątrz zaprojektowano 17 mieszkań
usytuowanych na 4 kondygnacjach
o wysokim standardzie z dogodnymi
układami funkcjonalnymi,balkonami lub
tarasami,wyposażonojewdwiełazienki,
garderoby. Na przestrzeń wspólną skła-
dająsięholzrecepcją,dwieklatkischo-
doweiwindy.Budynekposiadadwukon-
dygnacyjnygarażpodziemnymieszczący
29stanowiskpostojowychoraz komórki
lokatorskie. Mieszkania o powierzchni
użytkowejod67do124m2zlokalizowane
zostały na pierwszych trzech kondygna-
cjach, parterowe z ogródkami o różnej
wielkości; ostatnia kondygnacja to duże

mieszkania, z przestronnymi częściowo
zadaszonymitarasami,zktórychroztacza
się piękny widok na park Szczęśliwicki
oddalonyodwejściadobudynkuookoło
50m.

Lokalizacja
Ogrodzonadziałkaopowierzchni1432m2 
jestdoskonalepołożonawcentralnejczę-
ściOchotymiędzyulicamiGrójecką,Bitwy
Warszawskiej i Alejami Jerozolimskimi.
Jednocześniejestodizolowanaodwielko
miejskiego zgiełku, graniczy z komplek-
semparkowymzewspaniałymstarodrze-
wem,jeziorem,basenemiplacemzabaw
dla dzieci. W sąsiedztwie znajduje się
zabudowa jednorodzinna oraz małe
budynkiwielorodzinne.

LIROWA
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Pierwsześladyosadnictwanatymterenie
pochodzą jeszcze z trzeciego tysiąclecia
p.n.e.W1900r.rosyjskiarcheologDymitr
Samokwasowodnalazłtuszkieletosadni-
kaztamtegookresu.Niestety,wywiezione
domuzeumwMoskwiesensacyjneszczę-
śliwickie znalezisko przepadło w czasie
rewolucji. Samawieś, nosząca wówczas
nazwę Stenclewice (wg innej wersji
Stanclewice lub Stenclewicze), pojawiła

się w wieku XV., kiedy w 1447 r. książę
mazowieckiBolesławIVnadałrozwijającej
się w okolicach dzisiejszej ulicy Wło
darzewskiejosadzie lokalizacjęnaprawie
chełmińskim.Pierwszyopismiejscowości
jest80latpóźniejszy–w1528r.zajmowa-
ła ona 6 łanów, czyli ok. 100 hektarów.
Miejscowośćnależaławówczasdorodzi-
ny Stenclewskich, potomków rycerza
GotardazRakowa,którzyprzybralinazwi-

skoRakowscy.Odnichwywodzi sięety-
mologianazwywsi,choćniektórzyhisto-
rycy utrzymują, że pochodzi ona od
„Stencla”, czyli „Staśka”. Później ta nie-
wielkamiejscowośćnależaładoOkęckie
go, właściciela m.in. Okęcia. W XVII w.
wieśweszławposiadaniekanclerzakoron-
negoiprymasaWacławaLeszczyńskiego
orazwojewodymazowieckiegoStanisława
Warszyckiego,awXVIIIstuleciuprzeszła
na własność Szpitala św. Rocha. Gdzieś
po drodze nazwa zmieniła brzmienie na
Szczęśliwice.
Rozwój wsi zahamowały okoliczności
polityczne. W okresie zaborów okolice

Szczęśliwice

Warszawskie osiedle w zachodniej części dzielnicy Ochota od zachodu 
i południa ograniczają linie kolejowe Warszawa–Pruszków i Warszawa– 
–Radom, od północy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, od wschodu zaś 
ulica Grójecka. 
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Szczęśliwice

kilkakrotniespłynęłykrwią:wczasieinsu-
rekcjikościuszkowskiej,apóźniejwokre-
siepowstanialistopadowego.Okołoroku
1883władzecarskieprzystąpiłydobudo-
wy TwierdzyWarszawa.W tymmiejscu
powstał Fort VI zewnętrznej linii umoc-
nień, dziś nazywany po prostu Fortem
Szczęśliwickim. W jego bezpośrednim
sąsiedztwieniewolnobyłostawiaćtrwa-
łej zabudowy, zarobiły za to cegielnie,
które ze względu na gliniastą ziemię
powstawałyliczniewcałejokolicy,poczy-
nającodlat70.(donajlepiejprosperują-
cych należały zakłady braci Oppenhei
mów, Bursztyna, Wegmeistera). Malo

wnicze stawy w parku Szczęśliwickim
(który starzy mieszkańcy Ochoty nadal
częstonazywająpoprostu„glinkami”)są
pozostałością po wydobywaniu przez
cegielniegliny.PodkoniecXIXw.niejaki
Willmanutworzyłtuzakładyogrodnicze.
Sielskie tereny Szczęśliwic upodobały
sobietaborycygańskie.
W 1926 r. planowano wybudować na
Szczęśliwicachogromnystadionolimpij-
skizaprojektowanyprzezM.Łęczyckiego,
którego trybuny miały pomieścić aż 
40 tys. widzów. Ze względu na kryzys
jego budowa, niestety, została dwa lata
później wstrzymana. Pozostałością po

tychplanachjestwybudowanaw1927r.
kolejkaEKD,któramiałaprzewozićtysią-
ce kibiców, i strzelnica Bractwa Kurko
wego,działającaażdowybuchuIIwojny
światowej.
W granice stolicy niewielki fragment
Szczęśliwic wszedł dopiero w 1916 r.
W 1951 r. całe Szczęśliwice wraz
z Okęciem i Włochami przyłączono do
dzielnicyOchota i zaczętobudowę kilku
osiedli.Na tereny przy stawach cegielni
wywożono gruz – tak powstała Górka
Szczęśliwicka. W latach 60. posadzono
tam drzewa, które stały się zaczątkiem
parkuSzczęśliwickiego. AP



1010

KROCHMALNA
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KROCHMALNA Wbudynkuprzewidziano17miesz-
kań. Wysokość budynku dopaso-
wanodowysokościbezpośrednich
sąsiadów,tzn.od5do6kondygna-
cji nadziemnych. Ściany zewnętrz-
neod strony północnej iwschod-
niejprzedłużająelewacjebudynków
istniejących. Na poziomie parteru
przewidziano garaż na 7 miejsc
zwjazdemod istniejącegopodjaz-
du(ul.Krochmalnej) ipomieszcze-
niaadministracji,napoziomiepiw-
nic (poziom–l)garażna20miejsc
wsystemieplatform2stanowisko-
wych typu „Klaus”, dostępny
poprzezwjazdodistniejącegogara-
żupodziemnegosąsiednichbudyn-
kówSBM„Dembud”.
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Ulica Singera
W budynku nie było gazu, w mieszkaniu świe-
cono lampą naftową, a ubikacja znajdowała 
się w podwórku i kluczyk do niej dzielono 
z innymi lokatorami domu. Nie brakowało 
szczurów i myszy, a małe dzieci, zamiast zała-
twiać się w wychodku, wolały robić to na 
klatce schodowej. Co jeszcze gorsze, niektóre 
kobiety traktowały ją jako wysypisko śmieci.
(I.B. Singer, „Urząd mojego ojca”)

Ulica istnieje od XVII w., ale swą nazwę zyskała dopiero
w1770r.–oddoskonaleprosperującejtamżydowskiejfabryki
krochmalu.Wcześniejnazywano ją... Lawendową.Zabudowa
ulicybyławówczasdrewniana.Murowanekamienicezaczęłotu
budować dopiero w wieku XIX. Oprócz fabryki krochmalu
powstałytutakżebrowaryHaberbuschaiSchielego,wytwór-
nia farb do ubrań,młyn konny, liczne jatki i parowa fabryka
czekoladyicukierkówRudolfaZilma.
PrzedwojnąKrochmalnamiałaopinię jednej znajbardziej
zaniedbanych,brzydkich iniebezpiecznychulicWarszawy.
Na świecie pozostaje jedną z najbardziej znanych ulic.
Wszystko to dzięki literaturze. Rejony tej ulicy opisywał
StefanŻeromski,aleszczególnieupodobałjąsobieceniony

naświeciepisarz,noblistaIsaacBashevisSinger.Mieszkał
natejulicypodnumerem12,apotem10.Zawszemówił,że
gdy jedziedorożką–nieważne, wMontrealuczyNowym
Jorku – czuje się, jakby jechał Krochmalną. Z Warszawy
wyemigrowałw1935r.inigdyniesprawdził,cosięstałopo
wojniezmiejscami,któreznałtakdobrze,aleprzedwojenna
Krochmalnażyłanakartachjegoksiążekstale.Opisywałją
bezupiększeńjakoulicęnędzyiwysokiejprzestępczości.
WczasiewojnyKrochmalnaznalazłasięwgranicachgetta.
Była jedną z najbardziej przeludnionych ulic, o wysokiej
śmiertelności.PowojnieKrochmalnazostałapodzielonana
trzy niepowiązane ze sobą odcinki. Z dawnej zabudowy
prawienicniepozostało. AP

“
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Ulica Singera
Dom zamieszkiwała biedota. 
Pomyje chlustano wprost 
z okien na podwórze. Na dzie-
dzińcu nie było żadnych ście-
ków, tworzyły się więc głębo-
kie kałuże. Wokół obudowane-
go deskami śmietnika zalegały 
wysokie hałdy odpadków 
i śmierdziało tak mocno,  
że odór dolatywał aż na trze-
cie piętro. Podwórze służyło 
jako miejsce pracy i handlu. 
Farbiarz farbował tam materia-
ły, można też było zobaczyć 
tapicera pracowicie wypycha-
jącego krzesła i kanapy. Była 
tam nawet zagroda z krowami, 
do której szły przez dziedziniec 
kobiety z pustymi dzbankami 
i garnkami”.
(I.B. Singer, „Dwór”)

“
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Wroku2004pojawiłasięmożliwośćodbudowyrotundyprzyul.
Dynasy. Niestety, z różnych powodów inwestycja nie doszła do
skutku, teraz,po8 latach,powracamynaskarpę.Naul.Dynasy 
w ocalałej modernistycznej zabudowie dwudziestolecia między-
wojennegopowstaniekamienicazamykającapierzejęnapółnocy.

Kameralnybudynekskładaćsiębędziez16lokalimieszkalnych
o łącznejpowierzchniużytkowej1821m2 i22miejscpostojo-
wychwgarażupodziemnym.Bliskośćnowobudowanejstacji
metraPowiśle,ajednocześniedużailośćzieleni,atakżeatrakcji
kulturalnychstanowiąowyjątkowościtejlokalizacji.

DYNASY
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koncepcja SBM Dembud proj. arch.G.Stiasny/arch.J.Wac!awek
VI. 2012  wspó!praca arch.P.Dziedzic
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W roku 1867 pojawiły się w Warszawie
pierwszewelocypedy.PrzywiózłjezFrancji
znany właściciel fabryki powozów Wł.
Romanowski. Nowy środek lokomocji
szybko zdobył sympatię i popularność
wśród mieszkańców miasta. W 1886 r.
ukonstytuowało swoją działalność
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów,
asześćlatpóźniej,naDynasach,nadział-
ce wydzierżawionej od hr. Seweryna
Czetwertyńskiego,uroczyścieotwartotor
kolarskiisiedzibętowarzystwa.Terenbył
bagnisty ipozornieniesprzyjał inwesty-
cji, ale entuzjazmbył ogromny, budowa
postępowała szybko iw 1892 r. uroczy-
ście otwarto obiekt. Ponieważ już od
końca XIX w. członkostwo w towarzy-
stwie sportowymwiązało się z określo-
nym statusem towarzyskim, siedziba
musiała być odpowiednio okazała.

Budynekzaprojektowanowduchufinde
siècle’u–miałsalęreprezentacyjną,czy-
telnię, bufet i salę dla pań. Tor kolarski
wytyczonodookołastawu,pośrodkuktó-
rego znajdowała się wysepka, a na niej
wczasiezawodówprzygrywalimuzykan-
ci, siedzącwygodniewdrewnianej alta-
nie.Przeprowadzano tu takżemiędzyna-
rodowe wyścigi, a na Dynasach często
bywali utytułowani goście z zagranicy.
Od 1903 r. urządzano tu także wyścigi
motorowe.NatorzeWTCuprawianorów
nież inne sporty. Upowszechniła się na
przykładzapomnianadziścałkowiciedys-
cyplina,jakąbyły„wyścigiroweruzapro
wadzeniem motoru”. Kolarze jechali
wpróżnipowietrznejwytworzonejprzez
specjalnie zaprojektowany motocykl 
–pozwalałotorozwijaćznaczniewiększą
prędkośćniżpodczaszwykłejjazdyrowe-

rem.Na torzekolarskimćwiczonobiegi,
anadbrzegiemstawuurządzanozawody
wwędkowaniu, natomiast zimą zamarz-
nięty staw zmieniał się w lodowisko.
Kolarze traktowali łyżwiarstwo jako
konieczny element zimowej zaprawy.
Granotamtakżewkręgleiwtenisa.
Po Iwojnie światowej rozpoczętoodbu-
dowęzniszczonejinfrastruktury,alezasy-
pano staw. Zamiast tego wybudowany
zostałnowoczesnytorbetonowyotwarty
w1921r.,rozpoczynajączłotyokrespol-
skiego kolarstwa torowego. Polskie dru-
żynytoroweustanawiałyrekordyświata.
Pod koniec lat 20. popularność zdobyło
kolarstwo szosowe, co spowodowało
zmierzchtorunaDynasach.Działałondo
1936r.W1937r.właścicielDynasówhr.
Czetwertyński sprzedał parcelę pod
budowęosiedlamieszkaniowego. AP

Cykliści na Dynasach
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Cykliści na Dynasach
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Rezydencja dla 
wymagających
Rezydencja Kolektorska to propozycja
dla najbardziej wymagających klien-
tów, poszukujących ciszy i spokoju.
Położonaw urokliwej, zielonej  części
Żoliborza,tużobokpiękniezagospoda-
rowanego parku – Stawy Kellera oraz
Parku Kaskada. Charakterystyczna
niskazabudowamieszkalnatogłównie
wille i domy jednorodzinne. Bliskie
sąsiedztwo stacji metra zapewnia
swoim mieszkańcom pełny komfort
komunikacyjny.
Rezydencja Kolektorska to wysokiej
klasy, kameralny, dwupiętrowy budy-
nekowyjątkowejarchitekturze,wykoń-
czony przy użyciu najwyższej jakości
materiałów, z podziemnymi garażami,
windami oraz ochroną. Budynek oraz
apartamentybędąwyposażonewurzą-
dzenia i instalacje tzw. inteligentnego
systemuzarządzania.
Oferujemy 4 komfortowe, klimatyzo-
wane,dwupoziomoweapartamentyod

190 do 220 m2.Wszystkiezkominkami
iogródkami.Ponadtodwaunikatowe
ponad300metrowepenthousyzsalo-
nami80m2iwysokości5metróworaz
tarasami dachowymi o powierzchni
100 m2.

KOLeKtORSKA
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Nasza Warszawa

Jużnapierwszyrzutokawidać,żemiasto
się zmieniło. I tobardzo. Inapewnona
lepsze.Oddaniewładzy lokalnymsamo-
rządombyłostrzałemwdziesiątkę,mimo
licznych błędów popełnianych przez
naszychrajców.Jednakplusówbyłoijest
znacznie więcej, więc i bilans wychodzi
naplus.Itowewszystkichchybadziedzi-
nachżyciamiejskiego.
Zacznijmynaszprzeglądodtematykidla
nas chyba najważniejszej to jest od
budownictwa. Na tym polu nastąpiło
zmiannajwięcej.Niestety,niezawszena
lepsze.Najbardziejwidocznetomnóstwo
olbrzymich, jak je niegdyś nazywano,
drapaczy chmur. Po zachodniej stronie
Pałacu Kultury wyrósł cały Manhattan.
Nasz rodzimy. Na niewielkiej przestrzeni
pojawiłsięlaswieżowców.Różnych,bar-
dziej i mniej udanych. Mnie osobiście
podobasiędziełopochodzącegozPolski
Daniela Libeskinda. Jego „żaglowiec” to
naprawdę bardzo udana podwzględem
architektonicznym konstrukcja. Żałować
jedynienależy,żetaeleganckabryłaskry-
ta jest pośród innychwysokościowców.
Topięknopowinnoistniećsamodzielnie,
takabymożnajebyłopodziwiaćnietylko

zkażdejstrony,alerównieżzodpowied-
niejperspektywy.Szkoda,żetakniejest.
Plusem tego naszego warszawskiego
Manhattanujestnapewnoto,żechociaż
częściowo przysłania nieszczęsny dar
Sowietów dla Narodu Polskiego, czyli
Pałac Kultury i Nauki zwany ironicznie
„snempijanegocukiernika”.Cieszyćmusi
takżezabudowaWoliwieżowcami.Hotel
Hilton i nowe planowane budynki, któ-
rych wysokość znacznie przekroczy 
100metrów,zmieniąobliczetejdzielnicy.
Godna uwagi jest też inna sprawa 
–wyburzeńbudynkówledwocowybudo-
wanych. Pod przysłowiowy kilof poszedł
mający niecałe 20 lat hotelMercure! Na
jegomiejscupowstanie kolejny jużw tej
okolicy wieżowiec! Wyburzony Mercure
odpoczątkuswegoistnieniabyłpechowy.
Jego budowa okazała się, jak donosiła
prasa, niezłym szwindlem.Gotowy hotel
sprzedanofrancuskiejsieciza...złotówkę.
Mnie osobiście jest go trochę żal, bo
wkawiarnihotelowejprzezwielelatspo-
tykaliśmy się z „dembudową bracią” na
coniedzielnejkawie.Alecóż,nieubłagane
są prawidła ekonomii. Zresztą, jak dono-
sząmedia,takichwyburzeńbędziewięcej.

Proszę, ani się człowiek obejrzał, a tu już mija prawie ćwierć wieku od czasu, 
gdy odprawiliśmy PRL do historii i zaczęliśmy normalnie funkcjonować jako 
państwo i społeczeństwo. 23 lata to szmat czasu i dlatego można się pokusić 
o ocenę zmian, jakie w tym okresie zaszły w naszym mieście przy – nie bójmy 
się tego określenia – naszym czynnym udziale. 
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Nasza Warszawa

Wnajbliższymczasiezniknąćmająjeszcze
KaskadaibiurowiecIlmet–obapołożone
przyczasowoniefunkcjonującym rondzie
ONZ.
Natomiast to, co musi martwić w war-
szawskim budownictwie, to budowanie
nijakichdomówmieszkalnychwzamknię-
tychparkanamiosiedlach.
Te negatywne elementy wyraźnie poka-
zują, jakbardzonaszemumiastubrakuje
dobrychurbanistów.
Kolejnasprawa:komunikacja.Itupostęp
jest olbrzymi. Nowoczesne tramwaje,
które jużprawiecałkowiciewyprałypol-
skie cuda techniki sprzed 50 lat! Mnie
szczególniepodobają siędługieprzegu-
bowewozyzbydgoskiejPESY.Totram-
wajenaświatowympoziomie.Autobusy.
O tym środku miejskiej komunikacji
możnamówićtylkowsamychsuperlaty-
wach.Prawiewszystkietoniskopodłogo-
wemaszyny.Naszepolskiesolarisy,nie-
mieckie MANy to podstawowe wozy
MZA.Ijeszczeszwedzkiescanie,aletesą
chyba najmniej udane. No, nie licząc
oczywiście postpeerelowskich jelczy.
Ostatniopojawiłysolbusyi...supernowo-
czesnemercedesy.Brawo.

Metro...Bardzodobrze,żepowstajedruga
linia, która połączy lewobrzeżną część
miasta z Pragą. Szkoda natomiast, że
budowa idzie pechowo. I nie wiadomo,
czytotylkopech,czytakżebłędyprojek-
towe. Tymczasem tunel podWisłostradą
jestwyłączonypozalaniugowodą,coma
jedenplus–dopieroterazokazujesię,jak
bardzojestpotrzebnatatakkrytykowana
przez przeciwników ekipy prezydenta
Piskorskiegoinwestycja!
Wreszcie, na zakończenie, kilka słów
ozabytkachWarszawy.Przyznamsięszcze-
rze,żeniebardzomogęzrozumiećdziała-
niakonserwatorów.Sąconajmniejniesku-
teczni przy wielu niszczonych celowo
zabytkachi...potrafiąbronićnicniewartych
chałupinek, które są w stanie, jak to się
fachowookreśla,śmiercitechnicznejieks-
ploatacyjnej. Widać tu także brak jakiejś
spójnejpolitykichroniącejnaszezabytki.
Podsumowując, można pokusić się
o stwierdzenie, że idziemy w dobrym
kierunku. I że my jako Spółdzielnia
„Dembud”mamyw tym swoją cząstkę.
Anaszeniektóreobiektysąperełkamina
architektonicznejmapieWarszawy.

Witold Romanowski 
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Ostatnie 
wolne 

mieszkanie 

Bonifraterska 8
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