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Magiczne
cyferki
44.

Któż

by

nie

pamiętał

Mickiewiczowskiego

„a imię jego czterdzieści i cztery”. Magiczne określenie do
dzisiaj niewyjaśnione. Nie wiadomo, co poeta miał na myśli.
My, w „Dembudzie” mamy sprawę o tyleż prostą, co i
magiczną.
Nasze 44. Cyfra oznaczająca liczbę wydań naszej gazety!
Proste? Bardzo, ale jak bardzo też magiczne! Bo kto by pomyślał, że idea dokumentowania życia spółdzielni i zarazem
sposób na komunikowanie się ze spółdzielcami na trwałe
zrośnie się z „Dembudem”. 44 wydań w ciągu ponad 20 lat...
Szmat czasu. Zapis – „na bieżąco” – historii spółdzielni, inwestycji, sukcesów, ale i porażek. W tym czasie pismo ewoluowało. Z siermiężnej gazetki stawała się coraz bardziej
„dorosła”. Z numeru na numer coraz ładniejsza edytorsko,
by w końcu okazać się periodykiem bardzo eleganckim.
Godnym obecnego wieku.
Jednak 44 to nie jedyna teraz magiczna cyfra. Mamy też
nieco wyższą. 55. Też magiczną. Pod tą, nie cyfrą, raczej
numerem wznosimy przy ulicy Krochmalnej naszą kolejną
inwestycję! Kamienicę Pod Piątkami! Długośmy o nią walczyli. Z przeciwnościami administracyjnymi. Ale... Wszystko
dobre, co się dobrze kończy. Wewnątrz numeru opisaliśmy
dokładnie nasze „Piątki”.
Zapraszamy zatem do lektury tego „magicznego” wydania
„Kuriera Dembudu”. 

redakcja

PS. Z radością informujemy, że coraz więcej internautów
odwiedza naszą stronę www. Mamy już po 120 odsłon dziennie, a średnia oglądalność wynosi 1,5 minuty. Zatem zapraszamy do odwiedzania naszej strony: www.dembud.pl
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Z Prezesem SBM „Dembud”, Witoldem Romanowskim

Nowe sytuacje,
Dawno nie rozmawialiśmy...
Oj, tak. Szmat czasu minął.
A w ciągu tych miesięcy co się zmieniło? No i czy
dużo się działo?
Dużo. Nowe sprawy, nowe wyzwania.
I wszystkie one są ważne. Dlatego podzielmy je na... pewne grupy, działy.
OK. Od czego zaczniemy?
Hmmm... Najważniejszą sprawą, którą
zresztą nie tylko my, ale w zasadzie wszyscy żyją, to nowa ustawa zwana popularnie śmieciową. Przygotowujemy się do
jej wprowadzenia logistycznie i, można
by tak rzec, również duchowo. Mam tu na
myśli różne szkolenia i rozmowy w dzielnicach. Ciekawostka. Mimo że mamy
swoje budynki w kilku dzielnicach, to
operatora, który będzie wywoził nasze
odpady, wybierać będzie burmistrz Woli,
bo w tej dzielnicy jest położona siedziba
Spółdzielni.
Panie Prezesie, nowe zasady polityki odpadami
komunalnymi to prawdziwa rewolucja...
Tak. I będzie się ta „rewolucja” wiązała
z niebywałymi problemami, by nie powiedzieć – kłopotami i kosztami. Każdy rodzaj
śmieci będzie usuwany przez innego
operatora! Poza tymi trzema podstawowymi (papier, szkło, mieszane), będzie
ustawiany jeszcze jeden dodatkowy kontener na tzw. gabaryty, raz w miesiącu
w ustalonym dniu. To może zmniejszyć
liczbę pojemników, o co się staramy i co
wynika z zadeklarowanej liczby mieszkańców, ale cena wzrośnie. I to bardzo – np.
kontener 100-litrowy będzie prawie trzykrotnie droższy!
Można się będzie w tym wszystkim połapać?
Myślę, że tak. Jesteśmy do tego przygotowani. Więcej. Nasi administratorzy
przeprowadzili już wywiady wśród lokatorów i wiemy dokładnie o liczbie lokatorów aktualnie przebywających na stałe
w naszych osiedlach. Ma to duże znaczenie, bo pozwoli zadeklarować liczbę
i rodzaj pojemników na śmieci. I – to też
jest bardzo ważne – dane te będą weryfikowane co miesiąc.
Po co?
To proste. Jest lato, rodzina czteroosobowa wyjeżdża na wakacje. I wtedy nie płaci!
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I takich wszelkich innowacji i szczegółów
jest mnóstwo. Teraz robimy wszelkiego
rodzaju analizy. O wszystkich ustaleniach
szczegółowo poinformuję Państwa osobiście na Walnym Zgromadzeniu.
A lokale użytkowe, których jest
w „Dembudowskich” osiedlach bardzo dużo?
To osobny problem. Ustawa w ogóle nie
określa sposobów naliczania kosztów
obsługi wywozu nieczystości przez
najemców czy właścicieli takich lokali.
U nas powstaną na osiedlach na
Słomińskiego, Łuckiej, Żelaznej 67, 69a
i Krochmalnej 57 osobne śmietniki dla
lokali użytkowych, w których w tej chwili
odbywa się remont. Jako że 99% przyszłych użytkowników wyraziło wolę
segregowania śmieci, będzie prowadzony monitoring składowania odpadów.
Żeby nie było nieporozumień na linii
użytkownik – operator.
Skomplikowane to...
Dlatego w tym numerze znajdą Państwo
osobny materiał, w którym będzie omówiona całość ustawowych przepisów.
Przejdźmy zatem do kolejnych problemów nurtujących Spółdzielnię...
Cały czas pozostaje otwarta kwestia niewyjaśnionej do końca wartości gruntu
użytkowania wieczystego w dzielnicy
Wola. Nie ma ostatecznych rozstrzygnięć.
Mamy natomiast liczne sprawy w Sądach
Rejonowych jak i Okręgowych, w których
toczymy spory z m.st. Warszawa o wartość gruntów, od której liczy się opłatę za
użytkowanie wieczyste. Wyrok Sądu
Rejonowego w sprawie 113-metrowej
działki przy ulicy Łuckiej jest jeszcze nieprawomocny, ale
zdaniem Sądu burmistrz Woli, Marek Lipiński, nie miał stosownych upoważnień od pani Prezydent
Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz do
wprowadzenia podwyżki. Natomiast
w sprawie opłat za, nazwijmy to umownie,
naszą działkę przy Jana Pawła, to decyzje
władz dzielnicy zostały uchylone i wrócono do opłat sprzed trzech lat. Kolejna
sprawa: Oboźna – udało się nam porozumieć z Urzędem Marszałkowskim i nasze
opłaty zostały zredukowane o 15%.
Czyli można stwierdzić, że ostatnimi miesiącami
wiele czasu pochłania Spółdzielni procesowanie się?

Tak. Najbliższe kilka lat na pewno spędzimy w sądach.
Właśnie, a jak się przedstawia Wasz spór
z sąsiadem z Żelaznej 67/69a?
Spółka Liberty Development Poland –
nasz sąsiad. Tak, mamy z nim spór.
Uważają oni, że naruszyliśmy ich własność i że bez ich zgody wyjeżdżamy
z naszych garaży przez ich teren. W pierwszej sprawie: jest faktem, że nasze stopy
fundamentowe na pół metra „wjechały”
w sąsiednią działkę. Wysunięcie przez
sąsiada tej – w zasadzie błahej – sprawy
jest odwetem za to, że właściciele trzech
wyodrębnionych lokali w dsiedlu wystą-

rozmawia Paweł Ludwicki

nowe zadania
Lirowej. Generalnym wykonawcą jest
firma Instalbud z Rzeszowa. Do końca
maja gotowe będą: ściany szczelinowe,
płyta denna i rozpocznie się wykonanie
ścian oraz słupów w garażu -2. Dodać też
trzeba, że na wszystkie mieszkania zostały już zawarte umowy kupna.
Wiem, że Lirowa to nie jedyna Wasza inwestycja.
Tak. W sierpniu 2012 roku, po wielu latach
starań udało się rozebrać – w ramach
kosztu przyszłej inwestycji – ruderę przy
ul. Krochmalnej 55. 17 kwietnia 2013 roku
ruszyły roboty przy powstawaniu nowego
budynku.
Generalny
wykonawca
– firma Tasbud Warszawa – postawiła
murki oporowe pod ściany szczelinowe
i rozpoczęła ich montaż. Jeśli chodzi o ten
budynek, mamy już zawartych ponad 60%
umów na sprzedaż mieszkań.

pili o zadośćuczynienie za uciążliwości
związane z budową sąsiadującej z nami
inwestycji. Jednak jesteśmy – jako
„Dembud” – gotowi do zawarcia ugody.
Podsumowując: w ciągu 24 lat istnienia
Spółdzielni nigdy nie mieliśmy tylu procesów w sądach.
Wróćmy do spraw, nazwijmy to, codziennych
„Dembudu”...
Przede wszystkim trzeba powiedzieć
o dofinansowaniu zieleni! Modyfikujemy
nasze tereny zielone (zdjęcia wewnątrz
numeru). Będzie ładniej i bardziej kolorowo. Wprowadziliśmy także dla wygody
mieszkańców na naszych osiedlach tzw.

parkingi rowerowe, każdy na 5-6 sztuk.
Prace te zostały sfinansowane ze środków
Spółdzielni, a ich koszt nie zwiększa opłat
wnoszonych przez mieszkańców. Co do
remontów w Osiedlach, to Rada Nadzorcza
uchwałą z 21 marca 2013 r. zatwierdziła
planowane koszty remontów na 2013 rok,
jest także opracowany przez Zarząd długoterminowy plan kosztów remontów na
lata 2014 i 2015, który obejmuje szereg
tabel, oddzielnie dla każdego osiedla.
To takie drobniejsze inwestycje, a te poważniejsze?
O! Jest o czym mówić. 5 stycznia tego
roku ruszyła budowa budynku przy ul.

Musimy chyba wspomnieć o...
... Dynasach! Oczywiście, że musimy
o tym powiedzieć. Jest to nasza trzecia
w tym roku (a w sumie – od powstania
„Dembudu” – 18!) inwestycja! To będzie
ekskluzywny, kameralny apartamentowiec. 25 marca kupiliśmy działkę pod tę
inwestycję za 6 milionów złotych, z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdziel
czym w Białej Rawskiej. Uzyskaliśmy już
zgodę chyba najważniejszą – dotyczącą
zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o warunkach posadowienia przyszłego budynku na skarpie
ul. Dynasy. Teraz projekt inwestycji
czeka na zatwierdzenie przez Stołecznego
Konserwatora Zabytków, a później składamy do burmistrza Śródmieścia wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
tego naprawdę ładnego obiektu, uzupełniającego rozpoczętą w latach 30. ubiegłego wieku zabudowę ul. Dynasy.
Dodam, że wszystkie lokale zostały już
zarezerwowane!
Na zakończenie naszej rozmowy...
Powiem tak: obecnie biegli badają bilans
za zeszły rok. Z naszych analiz wynika, że
na pewno nie będzie on gorszy od
poprzedniego, za 2011 rok!
Dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne,
26. Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2013 r., które odbędzie się o godz. 10,
tradycyjnie w sali Teatru na Woli przy ul.
Kasprzaka.
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KROCHM
KONTAKT:

Katarzyna Kośla
Kierownik Działu
Lokalowo-Członkowskiego
tel: 795-129-222
e-mail:
katarzyna.kosla@dembud.pl
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Krochmalna – lu
W ulicy tej jak w zwierciadle odbija się historia naszego miasta. Wszystkie zmiany dziejowe pozostawiły tu swój ślad. To
Krochmalna.
Przez jakiś czas nazywano ją jądrem ciemności dzielnicy żydowskiej. Ale czy to prawda? Mieszkało tam wielu biednych Żydów,
a kamieniczników nie stać było na odpowiednią kanalizację i wywóz śmieci. Był też
i drugi wizerunek – odnotowano tam bodajże tuzin domów modlitwy, sierociniec prowadzony przez Janusza Korczaka oraz dom,
w którym mieszkał pisarz – noblista Isaac
Bashevis Singer (pod numerem 10, w latach
1908 – 1917).
Oczywiście ulic o podobnej przeszłości jest
jeszcze w mieście kilka, ale Krochmalna
została zupełnie zapomniana. Niegdyś zaliczana do bardziej znanych, stała się dziś
trasą dojazdu do osiedlowych parkingów.
Jeszcze 70 lat temu zaczynała się niemal
przy Ogrodzie Saskim i biegła do Karolkowej,
czyli hen za Towarową. Teraz jest o połowę
krótsza i trudno na nią trafić; a poza Żelazną
kryje niespodziankę.
Chlubne początki
Krochmalna powstała niezadługo po potopie szwedzkim, a za czasów saskich zaczęto

10

nazywać ją Lawendową. Nie ustaliliśmy
pochodzenia tej nazwy – lawenda wtedy
w Polsce nie rosła, więc może ktoś tam handlował importowanym towarem? Po latach
przy tej ulicy zaczęto wyrabiać krochmal,
czyli środek przydatny w przemyśle, a także
służący do prania. No i taką nazwę jej
w końcu nadano.
Początkowo, gdy ulica była zamieszkała
przeważnie przez gojów, działało przy niej
wiele browarów. Pamiętajmy, że tylko w roku
1776 Warszawa miała ich 126. Potem nastąpiła komasacja własności i na początku
wieku XX browar Haberbusch i Schiele
wchłonął cztery mniejsze, po czym przekształcił się w wielką fabrykę na zachód od
Żelaznej. Powstawały też, z racji niskich
kosztów nabycia ziemi, liczne warsztaty oraz
fabryczki, ale już pod koniec wieku XIX
z powodu rosnących czynszów zaczęły
przenosić się jeszcze dalej na zachód. Po
1915 roku wiele z nich upadło, gdyż wycofujący się z miasta Rosjanie pozabierali co
lepsze maszyny lub nawet kompletne linie
produkcyjne.
I zmienił się charakter tego rejonu stolicy.
Jeśli idzie o przekrój socjalny, to przy
Krochmalnej żyli ludzie mniej zamożni,
a potem biedota. Przez niemal dwa stulecia

ulica miała mieszkańców różnych wyznań
chrześcijańskich, jednakże w połowie XIX
wieku zaczęli przeważać starozakonni. Na
odcinku między Ciepłą a Żelazną, czyli na
pozostałym do dziś, naliczono osiem
domów modlitwy. Podczas ostatniej wojny
Niemcy początkowo wcielili niemal całą
ulicę do getta, ale w miarę wymierania jego
mieszkańców wyłączyli fragment. Dlatego
część budynków nie podzieliła losów wyburzonego getta, choć i tak spalono je po
Powstaniu Warszawskim.
Podróż po śladach
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę dawną
i nową Krochmalną. Zaczynamy od zieleńca
koło pałacu Lubomirskich, gdzie dziś jest
Business Centre Club. Pałac dawniej był
nieco inaczej usytuowany, ale w 1970 roku
obrócono go o 87 stopni. Obok powstał
park, zniknęły też dawne ulice oraz handlowy plac Za Żelazną Bramą. To pierwszy
typowy dla tego miasta wstrząs – budowa
osiedli i zieleńców nijak lokujących się
w dawnej siatce drogowej.
Idziemy dalej chodnikiem w kierunku alei
Jana Pawła II (po wojnie Marchlewskiego),
widząc po prawej stronie Hale Mirowskie,
ale Krochmalnej nie ma, wykreślono ją

ustro stolicy
z mapy miasta. Również za Jana Pawła II jej
nie ma. Zaczyna się dopiero na tyłach
nowych, wielkich budynków, gdzie biegnie
kolejna martwa ulica parkingowa zwana
Ciepłą. W kierunku Żelaznej zwracamy
uwagę tylko na pięć domów z okresu międzywojennego. Ocalały. I na tejże Żelaznej,
na numerze 51, kończy się Krochmalna jak
na oporze. Bo za komuny architekci wymyślili sobie, że dalej będą skwery zielone oraz
nieliczne publiczne budynki. I postawili
wzdłuż Żelaznej, a w poprzek Krochmalnej
szkołę. Ale życie spłatało im figla i browar
Haberbuscha, zamiast pójść pod młot, rozrósł się i przekształcił w firmę Browary
Warszawskie, wytwarzającą piwo Królew
skie. O zieleni już nie myślano, próbowano
jedynie załagodzić bałagan, budując łącznik
do starej Krochmalnej. Otóż po dojściu do
Żelaznej należy przejść około stu metrów
w prawo, w kierunku alei „Solidarności”,
i naraz po lewej pojawia się mała uliczka
idąca zygzakiem na zachód. Stał tam niegdyś dom mieszkalny, ale go wyburzono
i w miejscu podwórka zrobiono jezdnię. Po
prawej stronie widzimy budynki jakiejś
fabryczki, i to bardzo starej. Tymczasem to
nie żaden wjazd do zakładu przemysłowego, lecz odległe podwórze posesji z ulicy

Chłodnej 29. Była tam manufaktura, która na
początku wieku XX przekształciła się w fabrykę wyrobów żelaznych Troetzer i Spółka.
A kolejne podwórka służyły jej za magazyny.
I te dwa domy, które tam stoją, to XIXwieczne obiekty fabryczno-magazynowe;
są one bodajże ostatnim w tym rejonie miasta śladem po zabudowie przemysłowej. Ta
fabryczka dochodziła do kamienicy pod
adresem Krochmalna 52, lecz ten dom, jak
już wspomnieliśmy, wojna zmiotła, a komuna wybudowała w jego miejsce fałszywą
Krochmalną.
Idąc dalej zygzakiem, dochodzimy do ostatniej prawdziwej kamienicy na Krochmalnej,
pod numerem 55, kryjącej się za szkolnym
boiskiem. Dalej już tylko mur i płot. Otóż za
nimi, pomiędzy ruinami budynków dawnych Browarów Warszawskich, zobaczyć
można na zdjęciach satelitarnych przebieg
Krochmalnej. Ale to historia, bo teren nabyła spółka deweloperska, która zburzyła większość obiektów fabrycznych, zamierzając
stawiać tam osiedle; jak na razie nic nie
zbudowała.
Zapomniany kawałek
To nie koniec. Otóż po wojnie, za ulicą
Wronią, czyli za browarem, dalej ciągnęła

Na Krochmalnej panowały hałas i zgiełk. Przez
otwarte drzwi wylewano pomyje, brudy płynęły wypełnionymi rynsztokami. Ktoś otworzył okno i wyrzucił śmieci. Na tej ulicy znajdowało się wiele piekarni, z kominów wydobywały się kłęby dymu. Stajnie przyciągały
roje much. Ulica pulsowała życiem. Szewcy
na zydlach reperowali obuwie przed drzwiami
warsztatów. Kobiety kołysząc niemowlęta,
siedziały na stołkach i schodkach domów.
– fragment powieści
„Dwór“ I.B. Singera
się Krochmalna, którą – jak obumarłą odnogę – przemianowano w 1970 roku na
Kotlarską, kończącą się ślepo przed
Towarową, oraz ulicę Jaktorowską biegnącą za tą właśnie Towarową aż do Karolkowej
(to pogmatwana historia – Jaktorowska
była wcześniej, ale kawałek dalej). Innymi
słowy, z jednej długiej trasy zrobiono: zieleniec, fragment dawnej ulicy, teren przemysłowy i dwie nowe ulice. Taka historia
mogła zdarzyć się tylko w Warszawie.
Rafał Jabłoński
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Nowy system gospod

krok po kroku dla właścicieli i zar
w części zamieszkują mieszkań
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SU]HSLVöZSUDZQ\FKGRW\F]ÈF\FKRGELRUXRGSDGöZ2VWDWQLPUDFKXQNLHP]DRGELöUĂPLHFLMDNLSRZLQQLĂP\XUHJXORZDÊSU\ZDWQHPXSU]HGVLÚELRUF\EÚG]LHUDFKXQHN]DF]HUZLHFU
E6SRU]ÈG]LÊ SLVPR ]DZLHUDMÈFH RĂZLDGF]HQLH R Z\SRZLHG]HQLX XPRZ\ QD RGELöU RGSDGöZ
]HbVNXWNLHPQDG]LHñF]HUZFDU1DVWÚSQLHWRSLVPRSRZLQQRE\ÊZïDVQRUÚF]QLHSRGSLVDQH
W\ONRSU]H]XSRZDĝQLRQÈRVREÚOXERVRE\7DNVSRU]ÈG]RQHZ\SRZLHG]HQLHQDOHĝ\GRVWDUF]\ÊRVRELĂFLHEÈGěSU]HVïDÊOLVWHPSROHFRQ\PGRğUP\]NWöUÈ]RVWDïD]DZDUWDXPRZDQDRGELöURGSDGöZ
]bGDQHMQLHUXFKRPRĂFL
F=DGEDÊRSRWZLHUG]HQLH]ïRĝHQLDZ\SRZLHG]HQLD*G\Z\V\ïDP\Z\SRZLHG]HQLHOLVWHPSROHFRQ\P
GRïÈF]P\]ZURWQHSRWZLHUG]HQLHRGELRUXJG\VNïDGDP\MHZVLHG]LELHğUP\SRSURĂP\RbSRWZLHUG]HQLHRGELRUXQDNRSLL
3RVLDGDQLH RVREQHM XPRZ\ QLH ]ZDOQLD ] RERZLÈ]NX XLV]F]DQLD RSïDW\ 0LDVWX D ZF]HĂQLHMV]H
XPRZ\QLHZ\JDVQÈDXWRPDW\F]QLHZZ\QLNXZSURZDG]HQLDQRZ\FKUHJXODFMLSUDZQ\FK

.52.:\SHïQLÊL]ïRĝ\ÊGHNODUDFMÚ
'HNODUDFMDVZRLPZ\JOÈGHPSU]\SRPLQD]QDQ\ZV]\VWNLP3,7:SRGREQ\VSRVöEWHĝMÈZ\SHïQLDP\
DbQDVWÚSQLHVNïDGDP\Z8U]ÚG]LHPVW:DUV]DZ\GODG]LHOQLF\ZïDĂFLZHM]HZ]JOÚGXQDPLHMVFH]DPLHV]NDQLD OXE VLHG]LE\ : :DUV]DZLH PRĝOLZH VÈ GR ]DVWRVRZDQLD GZLH GURJL HOHNWURQLF]QD HGHNODUDFMD
LbWUDG\F\MQDGHNODUDFMDSDSLHURZD
$E\Z\SHïQLÊL]ïRĝ\ÊGHNODUDFMÚQDOHĝ\
a. :\EUDÊZïDĂFLZ\GUXNGHNODUDFML-HĂOLZEXG\QNXF]ÚĂÊSRZLHU]FKQLSU]H]QDF]RQDMHVWQDG]LDïDOQRĂÊJRVSRGDUF]ÈDF]ÚĂÊQDPLHV]NDOQÈZ\ELHUDP\GUXN'0 'HNODUDFMDRZ\VRNRĂFLRSïDW\
]DJRVSRGDURZDQLHRGSDGDPLNRPXQDOQ\PLGODQLHUXFKRPRĂFLNWöUDZF]ÚĂFLVWDQRZLQLHUXFKRPRĂÊQDNWöUHM]DPLHV]NXMÈPLHV]NDñF\DZF]ÚĂFLQLHUXFKRPRĂÊQDNWöUHMQLH]DPLHV]NXMÈPLHV]NDñF\DSRZVWDMÈRGSDG\NRPXQDOQH'HNODUDFMHVÈGRVWÚSQHZ:\G]LDïDFK2EVïXJL0LHV]NDñFöZ
NDĝGHMG]LHOQLF\DWDNĝHZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMQDVWURQLHZZZF]\VWDXPZDUV]DZDSORUD]KWWS
ELSZDUV]DZDSO15H[HUHV(()'%$(&(&%IUDPHOHVVKWP
E:GURG]HXFKZDï\SRGMÈÊGHF\]MÚRZ\ERU]HVSRVREX]ELHUDQLD VHJUHJRZDQLD RGSDGöZ VHOHNW\ZQLHOXEQLHVHOHNW\ZQLH .
2GWHMGHF\]ML]DOHĝHÊEÚG]LHZ\VRNRĂÊSöěQLHMV]\FKRSïDW
F&]\WHOQLHZ\SHïQLÊMDVQHSRODGHNODUDFML:Z\SHïQLDQLXSRPRFQ\EÚG]LHNUHDWRUGHNODUDFMLNWöU\]DPLHV]F]RQ\MHVWQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZF]\VWDXPZDUV]DZDSO:\SHïQLHQLHZWHQVSRVöEGHNODUDFMLXSURĂFL
LbVNUöFLF]DVQLH]EÚGQ\QDMHM]ïRĝHQLH'HNODUDFMDRSDWU]RQD]RVWDQLHNRGHPNUHVNRZ\PFRXïDWZLMHMSöěQLHMV]HUR]SR]QDQLHSU]\RNLHQNXZ:\G]LDOH2EVïXJL0LHV]NDñFöZ8U]ÚGX']LHOQLF\$E\Z\SHïQLÊGHNODUDFMHQDOHĝ\SU]HGHZV]\VWNLP]HEUDÊRGPLHV]NDñFöZORNDOLPLHV]NDOQ\FKLQIRUPDFMHGRW\F]ÈFHOLF]E\RVöE
]DPLHV]NXMÈF\FKZNDĝG\PPLHV]NDQLXQDWRPLDVWRGSRGPLRWöZZ\NRU]\VWXMÈF\FKORNDOHXĝ\WNRZHQDOHĝ\
]HEUDÊLQIRUPDFMHRVSRVRELH]ELHUDQLDRGSDGöZNRPXQDOQ\FKRUD]SRMHPQRĂFLZ\NRU]\VW\ZDQ\FKSRMHPQLNöZLLFKPLHVLÚF]QHMF]ÚVWRWOLZRĂFLRGELRUX1DSLHUZV]HMVWURQLHGHNODUDFMLSRGDMHP\SRGVWDZRZHLQIRUPDFMH
PLQXU]ÈGG]LHOQLF\GRNWöUHJRVNïDGDP\GHNODUDFMÚRNUHĂODP\F]\GHNODUDFMD]ïRĝRQDEÚG]LHSRUD]SLHUZV]\F]\WHĝEÚG]LHWRMHMDNWXDOL]DFMDOXENRUHNWDGDQHLQGHQW\ğNDF\MQHVNïDGDMÈFHJRGHNODUDFMÚ 3(6(/1,3
5HJRQ :GDOV]HMF]ÚĂFL]D]QDF]DP\LOXQLHUXFKRPRĂFLGRW\F]\GHNODUDFMD:DĝQHDE\SRGDÊGDQHGRNRQWDNWX
WDNLHMDNDGUHVHPDLOG]LÚNLF]HPXïDWZLHMEÚG]LHZ\PLHQLDÊ]XU]ÚGHPZDĝQHLQIRUPDFMH1DGUXJLHMVWURQLH
X]XSHïQLDP\DGUHVQLHUXFKRPRĂFLRNUHĂODP\VSRVöE]ELöUNLRGSDGöZ VHOHNW\ZQDDOERQLHVHOHNW\ZQD GODb
F]ÚĂFLPLHV]NDOQHMSRGDMHP\GDQHGRW\F]ÈFHOLF]E\LZLHONRĂFLJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKZF]ÚĂFLGRW\F]ÈFHM
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QLHUXFKRPRĂFLRFKDUDNWHU]HXĝ\WNRZ\PQDOHĝ\Z\EU
LZSLVDÊZ\PDJDQÈOLF]EÚRSUöĝQLHñZPLHVLÈFX%LRUÈ
=JRGQLH]XFKZDïÈ5DG\PVW:DUV]DZ\ZVSUDZL
QLHRGSDGDPLNRPXQDOQ\PLXVWDOHQLDVWDZNLWDNL
RbRNUHĂORQHMSRMHPQRĂFLZïDĂFLFLHOHL]DU]ÈGF\QLH
MÈFHPLHVLÚF]QHVWDZNLRSïDW]DSRVHJUHJRZDQHR
ļ
ľJRVSRGDUVWZRMHGQRRVRERZH
ļ
ľJRVSRGDUVWZRGZXRVRERZH
ļ
ľJRVSRGDUVWZRWU]\RVRERZH
ļ
ľF]WHURRVRERZHLZLÚFHM 
'ODF]ÚĂFLQLHUXFKRPRĂFLQDNWöUHMQLH]DPLHV]NX
]ELöUNÚRGSDGöZQDOHĝ\VWRVRZDÊQDVWÚSXMÈFHVW
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
ľ]ï]DMHGQRUD]RZHRSUöĝQLHQLHSRMHPQLND
]DbNDĝGHNROHMQHUR]SRF]ÚWHOLWUöZSRMHPQ
:SU]\SDGNXRGSDGöZQLHVHJUHJRZDQ\FKRSïDW\
-HĂOLZPLHV]NDQLXQLNWQLH]DPLHV]NXMHOXEJG\Q
RGSDG\NRPXQDOQH VÈQLH]DPLHV]NDQHOXEQLHXĝ\
Z\QRVL ]HUR /RNDOH PLHV]NDOQH QD WHUHQLH NWöU\
LbMHGQRF]HĂQLH]DPLHV]NXMÈļWUDNWRZDQHVÈMDNORN
=DïÈF]QLNLGRGHNODUDFMLZ\SHïQLDVLÚJG\]DU]ÈG]D
1DNRQLHFZSLVXMHP\GDWÚLSRGSLVXMHP\F]\WHOQLH
ZDĝQLRQHGRWHJRRVRE\OXE]DU]ÈGF\G\VSRQXMÈF\
d. =ïRĝ\Ê GHNODUDFMÚ 'HNODUDFMÚ PRĝQD ]ïRĝ\Ê Z 8U]ÚG
]DPLHV]NDQLDOXEVLHG]LE\OXEZ\VïDÊMÈOLVWHPSROHFRQ
UHV\XU]ÚGöZG]LHOQLF]QDMGXMÈVLÚWXWDMKWWSELSZDU
PLHMVFH]DPLHV]NDQLDDOERVLHG]LE\ZïDĂFLFLHOD]DU]
:DUV]DZ\ZöZF]DVGHNODUDFMÚVNïDGDVLÚZ8U]ÚG]
GDQD QLHUXFKRPRĂÊ 1DWRPLDVW Z SU]\SDGNX JG\
FHM QLĝ MHGQÈ QLHUXFKRPRĂFLÈ GHNODUDFMÚ VNïDGD VLÚ
]HbZ]JOÚGXQDSRïRĝHQLHMHGQHMVSRĂUöGW\FKQLHUX
JG]LHOLF]EDORNDOLMHVWPQLHMV]DQLĝVLHGHPLMHGQRF]
ZVSöOQÈDQLQLHXVWDQRZLRQR]DU]ÈGF\NDĝG\]ZïD
G]LHOQLF\ 'HNODUDFMÚRZ\VRNRĂFLRSïDW\]DJRVSRGDU
NWöUHM]DPLHV]NXMÈPLHV]NDñF\]DEXGRZDQHMEXG\QNLH
SNW$XVWDZ\]bGQLDOLSFDUSUDZREXGRZ
:SU]\SDGNXJG\GHNODUDFMÚSRGSLVXMHSHïQRPRFQ
QHMQRWDULDOQLHSHïQRPRFQLFWZRRUD]GRNXPHQW\SRW
SHïQRPRFQLFWZD
H=DFKRZDÊ NRSLÚ GHNODUDFML .RSLD GHNODUDFML PRĝ
SU]H]8U]ÈG
:WHUPLQLHGQLRG]DLVWQLHQLD]PLDQ\GDQ\FKGRW\F]
E\RSUöĝQLHñSRMHPQLNöZļZïDĂFLFLHOOXE]DU]ÈGFDQL

.52.:QLHĂÊRSïDWÚ]DJRVSRGDURZ

:ïDĂFLFLHOHL]DU]ÈGF\QLHUXFKRPRĂFLEÚGÈGRNRQ\ZD
:\MÈWNLHPEÚG]LHOLSLHFU7HUPLQZQLHVLHQLDSLHU
ZSïDWEÚG]LHPRĝQDGRNRQDÊGRSRQLHG]LDïNXOLSFD
.DĝGDRVREDVNïDGDMÈFDGHNODUDFMÚRWU]\PDVZöMLQG\ZLGX
RSïDW\%ÚG]LHPRĝQDUöZQLHĝZSïDFDÊQDGHG\NRZDQ\
UDFKXQNöZG]LHOQLFRZ\FK]RVWDQÈXGRVWÚSQLRQHQDVWURQD
3ïDWQRĂFLEÚG]LHPRĝQDGRNRQDÊSU]HOHZHPNDUWÈOXE
G]LHOQLFDWDNĝHļEH]SURZL]MLļZZ\EUDQ\FKSODFöZN
QDWHUHQLHFDïHJRPVW:DUV]DZ\

darowania odpadami

rządców nieruchomości, na której
ńcy a w części nie zamieszkują

UDÊSRMHPQRĂÊVWRVRZDQ\FKSRMHPQLNöZOXESRMHPQLND
ÈFSRGXZDJÚVWDZNLSRGDQHSRQLĝHMREOLF]DP\RSïDWÚ
LHZ\ERUXPHWRG\XVWDOHQLDRSïDW\]DJRVSRGDURZDLHMRSïDW\RUD]XVWDOHQLDVWDZNLRSïDW\]DSRMHPQLN
HUXFKRPRĂFLQDOLF]DMÈRSïDWÚZ\NRU]\VWXMÈFQDVWÚSXRGSDG\NRPXQDOQH
]ï
]ï
]ï
]ï
XMÈPLHV]NDñF\DJG]LH]DGHNODURZDQRVHOHNW\ZQÈ
DZNL
RSRMHPQRĂFLOLWUöZ
RSRMHPQRĂFLOLWUöZ
DRSRMHPQRĂFLOLWUöZ
RSRMHPQRĂFLOLWUöZ
RSRMHPQRĂFLOLWUöZ
DRSRMHPQRĂFLOLWUöZSRZLÚNV]RQHRbb]ï
QRĂFLSRMHPQLND
EÚGÈZ\ĝV]HR
QDWHUHQLHGDQHJRORNDOXXĝ\WNRZHJRQLHSRZVWDMÈ
WNRZDQH ZöZF]DVZ\VRNRĂÊRSïDW\GODWHJRORNDOX
\FK PLHV]NDñF\ SURZDG]È G]LDïDOQRĂÊ JRVSRGDUF]È
NDOHPLHV]NDOQH
DP\ZLÚFHMQLĝMHGQÈQLHUXFKRPRĂFLÈ
HGHNODUDFMÚ'HNODUDFMÚPRJÈSRGSLVDÊMHG\QLHXSR\RGSRZLHGQLPSHïQRPRFQLFWZHP
G]LH PVW :DUV]DZ\ GOD G]LHOQLF\ ]JRGQLH ] PLHMVFHP
RQ\PGR8U]ÚGX']LHOQLF\GRSLÈWNXPDMDU$GUV]DZDSO0HQXBSRGPLRWRZH']LHOQLFHGHIDXOWKWP-HĂOL
]ÈGF\QLHUXFKRPRĂFL]QDMGXMHVLÚSR]DJUDQLFDPLPVW
]LHPVW:DUV]DZ\GODG]LHOQLF\ZNWöUHM]QDMGXMHVLÚ
ZïDĂFLFLHO ]DU]ÈGFD QLHUXFKRPRĂFL DGPLQLVWUXMH ZLÚÚ Z 8U]ÚG]LH PVW :DUV]DZ\ GOD G]LHOQLF\ ZïDĂFLZHM
XFKRPRĂFLOXEMHMF]ÚĂFL:SU]\SDGNXQLHUXFKRPRĂFL
]HĂQLHQLHRNUHĂORQRVSRVREX]DU]ÈGXQLHUXFKRPRĂFLÈ
DĂFLFLHOLQLHUXFKRPRĂFLVNïDGDVDPRG]LHOQLHGRXU]ÚGX
URZDQLHRGSDGDPLNRPXQDOQ\PLGODQLHUXFKRPRĂFLQD
HPPLHV]NDOQ\PLQQ\PQLĝWHQRNWöU\PPRZDZbDUWb
ZODQH ']8]UQUbSR]]SöěQ]P .
QLNQDOHĝ\]DïÈF]\ÊZRU\JLQDOHOXENRSLLSRĂZLDGF]RWZLHUG]DMÈFHXPRFRZDQLHRVRE\RVöEXG]LHODMÈFHM\FK

ĝH E\Ê SRWU]HEQD SRGF]DV NRQWUROL SU]HSURZDG]DQHM

]ÈF\FKQSOLF]E\OXEJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKOXEOLF]LHUXFKRPRĂFLSRZLQLHQ]ïRĝ\ÊDNWXDOL]DFMÚGHNODUDFML

.52.6HJUHJRZDÊRGSDG\
3RF]ÈZV]\RGOLSFDUZHZV]\VWNLFKQLHUXFKRPRĂFLDFKQDOHĝ\VHJUHJRZDÊĂPLHFLQDWU]\JïöZQH
JUXS\
ľ:SLHUZV]HMķVHJUHJRZDQHVXFKHĵF]\OLVXFK\SDSLHULWHNWXUDEXWHONLSODVWLNRZHRUD]LQQHRSDNRZDQLDZ\NRQDQH]SODVWLNXNDUWRQ\SRVRNDFKRUD]SXV]NL0XVLP\SDPLÚWDÊE\]JQLHĂÊRSDNRZDQLD
]DMPXMÈZWHG\PQLHMPLHMVFD RUD]RGNUÚFLÊQDNUÚWNL]EXWHOHN2GSDG\WHJURPDG]LP\ZF]HUZRQ\FK
RGSRZLHGQLRR]QDNRZDQ\FKSRMHPQLNDFK
ľ:GUXJLHMķV]NïRRSDNRZDQLRZHĵF]\OLQSV]NODQHEXWHONLVïRLNL3RZLQQ\E\ÊSR]EDZLRQHPHWDORZ\FKQDNUÚWHNLNDSVOL2GSDG\WHJURPDG]LP\Z]LHORQ\FKRGSRZLHGQLRR]QDNRZDQ\FKSRMHPQLNDFK
ľ:V]\VWNLHSR]RVWDïHĂPLHFL]ELHUDP\MDNRķRGSDG\]PLHV]DQHĵLZ\U]XFDP\GRF]DUQ\FKOXEFLHPQRV]DU\FKR]QDNRZDQ\FKSRMHPQLNöZ
0VW:DUV]DZDGRVWDUF]\ZïDĂFLFLHORPQLHUXFKRPRĂFLRGSRZLHGQLHSRMHPQLNLGR]ELHUDQLDRGSDGöZ
2GG]LHOQLH]ELHUDQHVÈRGSDG\ZLHONRJDEDU\WRZH PHEOH RUD]RGSDG\]LHORQH SU]HGHZV]\VWNLPOLĂFLH :RNUHVLHZLRVHQQ\PLMHVLHQQ\PZUDPDFKSRELHUDQHMRSïDW\EÚGÈRGELHUDQHZRUNL]]HEUDQ\PL
OLĂÊPLLLQQ\PLRGSDGDPL]LHORQ\PL7DPJG]LHWRPRĝOLZHSRGVWDZLRQH]RVWDQÈRGSRZLHGQLHGRWHJR
FHOXR]QDNRZDQHNRQWHQHU\
ķ(OHNWURĂPLHFLĵ F]\OL ]Xĝ\W\ VSU]ÚW HOHNWURQLF]Q\ L HOHNWU\F]Q\ QS WHOHZL]RU\ UDGLD ODSWRS\  EÚG]LH
]ELHUDQ\MDNGRWHMSRU\RUD]SU]\MPRZDQ\ZSXQNWDFKVHOHNW\ZQHJR]ELHUDQLDRGSDGöZNRPXQDOQ\FK

.52.8PRĝOLZLÊRGELöURGSDGöZ
2GOLSFDURGSDG\EÚGÈRGELHUDQHEH]OLPLWXLORĂFLRZHJR
0LHMVF\RSHUDWRU]\EÚGÈPXVLHOLGRVWDÊVLÚGRPLHMVFZNWöU\FKXVWDZLRQRSRMHPQLNLGR]ELHUDQLDRGSDGöZ
1DOHĝ\XGRVWÚSQLÊLPNOXF]HGRDOWDQLSRPLHV]F]HñQDSRMHPQLNLFRXPRĝOLZLF\NOLF]Q\RGELöURGSDGöZ
0LQLPDOQDF]ÚVWRWOLZRĂÊRGELRUX
ľRGSDG\VXFKHļUD]ZW\JRGQLX
ľV]NïRRSDNRZDQLRZļUD]ZPLHVLÈFX
ľRGSDG\]PLHV]DQHļGZDUD]\ZW\JRGQLX
ľRGSDG\ZLHONRJDEDU\WRZHļUD]ZPLHVLÈFX
ľRGSDG\]LHORQHļF]WHU\UD]\ZURNXGZDUD]\ZRNUHVLHZLRVHQQ\PGZDUD]\ZRNUHVLHMHVLHQQ\P

.52.%\ÊQDELHĝÈFR

8U]ÈGPVW:DUV]DZ\XUXFKRPLïVSHFMDOQÈVWURQÚLQWHUQHWRZÈSRĂZLÚFRQÈQRZ\P]DVDGRPJRVSRGDUNLRGSDGDPLZVWROLF\-HMDGUHVWRZZZF]\VWDXPZDUV]DZDSO
:LWU\QD ]DZLHUD DNWXDOL]RZDQH QD ELHĝÈFR LQIRUPDFMH GRW\F]ÈFH JRVSRGDUNL RGSDGDPL QDMF]ÚĂFLHM
]DGDZDQH S\WDQLD ZUD] ] RGSRZLHG]LDPL RUD] ZV]\VWNLH QDMZDĝQLHMV]H GRNXPHQW\ RNUHĂODMÈFH UDP\
QRZHJRV\VWHPX
']LÚNL VWURQLH PRĝQD GRZLHG]LHÊ VLÚ PLQ FR G]LHMH VLÚ ] RGSDGDPL NWöUH ]RVWDï\ SRVHJUHJRZDQH
=QDMGXMÈ VLÚ WDP UöZQLHĝ SU]\GDWQH SRUDG\ MDN GREU]H VHJUHJRZDÊ MDN ]DïRĝ\Ê NRPSRVWRZQLN RUD]
QDU]ÚG]LDXïDWZLDMÈFHZ\SHïQLDQLHLZ\GUXNGHNODUDFML
6HNFMD ķNRQWDNWĵ XPRĝOLZLD ]DGDQLH S\WDñ GRW\F]ÈF\FK QRZHJR V\VWHPX JRVSRGDURZDQLD RGSDGDPL
NRPXQDOQ\PL
0LHV]NDñF\PRJÈWDNĝHVNRU]\VWDÊ],QIROLQLL8U]ÚGXPVW:DUV]DZ\ WHO ZFHOXX]\VNDQLDRGSRZLHG]LQDQXUWXMÈFHLFKS\WDQLD3RïÈF]HQLHMHVWEH]SïDWQH]WHOHIRQöZVWDFMRQDUQ\FKQDWRPLDVW]WHOHIRQöZNRPöUNRZ\FKSïDWQH]JRGQLH]WDU\IÈRSHUDWRUD

ZDQLHRGSDGDPLNRPXQDOQ\PL

DÊRSïDW\VWDQGDUGRZRGRGQLDNDĝGHJRPLHVLÈFD
ZV]HMRSïDW\ĂPLHFLRZHMZ\SDGDZQLHG]LHOÚGODWHJR
D
XDOQ\QXPHUUDFKXQNXEDQNRZHJRQDNWöU\EÚG]LHZQRVLÊ
RJöOQ\UDFKXQHNEDQNRZ\GODGDQHMG]LHOQLF\1XPHU\
DFKLQWHUQHWRZ\FK8U]ÚGXRUD]ZXU]ÚGDFKG]LHOQLF
EXUHJXORZDÊQDOHĝQRĂÊJRWöZNÈZNDVDFKXU]ÚGöZ
NDFKSRF]WRZ\FKLZRGG]LDïDFKEDQNX&LW\+DQGORZ\
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DEKLARACJA
Dotycząca ilości osób zamieszkujących w lokalu
(należy wypełniać drukowanymi literami)
Wybór sposobu zbiórki odpadów:

❏ selekcja, ❏ bez selekcji

I. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)

❏ Pierwsza deklaracja
❏ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
II. Składający deklaracje:
Imię i nazwisko:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres zamieszkania:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon, e-mail;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
III. Adres lokalu, którego dotyczy deklaracja:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IV. Oświadczenie dotyczy ilości osób zamieszkujących lokal, którego dotyczy deklaracja:
Oświadczam, że lokal jest zamieszkiwany przez:

❏

(słownie: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) osoba/osoby/osób.
V. W przypadku złożenia deklaracji, w której właściciel lokalu oświadcza, że lokal nie jest zamieszkiwany, informacja ta będzie weryfikowana na podstawie zużycia zimnej wody. Odczyt wodomierza wskazujący zużycie powyżej 0,5 m3 miesięcznie będzie podstawą
do obciążenia właściciela lokalu opłatą ustaloną jak dla gospodarstwa 4 osobowego lub większego, dla śmieci niesegregowanych.
VI. Oświadczenie i podpis składającego deklaracje (lub osoby upoważnionej)
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że jestem świadomy odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych z prawdą. Przyjmuje do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia
przez SBM DEMBUD w Urzędzie Dzielnicy Wola deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SBM DEMBUD z siedzibą w Warszawie i wykorzystywanie w celu
złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data 

Czytelny podpis

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13. 09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012 r. poz. 391), Uchwała
Nr.LI/1497/2013 Rady m. st. Warszawy z dn. 07. 03. 2013 r.

Szanowni Państwo
Zarząd SBM „DEMBUD” informuje, że na
podstawie ustawy z dnia 01.07.2011 r
o zmianie ustawy z 19.09.1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
i innych ustaw (dz.U.z 2012 r. poz. 391) od
dnia 1 lipca 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.
Obowiązek zawarcia umowy z firmą
wywożącą nieczystości przejmie miasto,
a spółdzielnia wypowiedziała dotychczasowe umowy o wywóz śmieci.
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Od 01. 07 2013 r. na terenie m. st.
Warszawy będą obowiązywały następujące stawki na odbiór odpadów segregowanych :
19,50 zł – jednoosobowe gospodarstwo
domowe;
37,00 zł – dwuosobowe gospodarstwo
domowe;
48,00 zł – trzyosobowe gospodarstwo
domowe;
56,00 zł – gospodarstwa domowe liczące
cztery i więcej osób

W przypadku niesegregowania odpadów
cena jest wyższa o 40 %.
Jeśli w mieszkaniu nikt nie zamieszkuje,
wówczas wysokość opłaty dla tego lokalu wynosi zero.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal prosimy Państwa o wypełnienie i złożenie deklaracji korygującej
w administracji osiedla lub siedzibie
Zarządu Spółdzielni w terminie 7 dni od
zaistniałych zmian . Na ich podstawie
Zarząd Spółdzielni złoży deklaracje korygującą w Urzędzie Dzielnicy Wola

Nowe zasady
segregowania
odpadów

m. in. opakowania
plastikowe, papier,
kartony po sokach,
puszki

m. in. butelki szklane,
słoiki
szklane opakowania
po kosmetykach

pozostałe odpady,
których nie możemy
wrzucić do czerwonego
i zielonego pojemnika

SEGREGOWANE
SUCHE

SZKŁO
OPAKOWANIOWE

ODPADY
ZMIESZANE

Nie wrzucamy: tłustego
papieru, tapet, odpadów
higienicznych, butelek po
olejach spożywczych i samochodowych, styropianu,
gumy, puszek po farbach,
opakowań po aerozolach.

Nie wrzucamy: porcelany,
ceramiki, doniczek, żarówek,
szyb, szkła stołowego.

Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach
ochrony roślin oraz odpadów,
które mogą być zbierane selektywnie lub przeznaczone do kompostowania.

Osobno zbierane będą:
odpady wielkogabarytowe,

odpady zielone,

„elektrośmieci” – zużyty sprzęt elektroniczny

np. kanapa, szafa

np. liście (minimum cztery razy w

i elektryczny będzie przyjmowany

roku - dwa razy wiosna i dwa razy

w punktach selektywnego

jesienia)

zbierania odpadów
komunalnych

www.czysta.um.warszawa.pl

Infolinia: 800 70 70 47
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LIROWA

16

DYNASY
17
17

Nie tylko nowymi inwestycjami
żyjemy. Zarządzamy wszak
naszymi osiedlami, o które trzeba
dbać. Bieżące konserwacje, ale
nie tylko. Unowocześniamy nasze
klatki schodowe. Montujemy parkingi rowerowe. I cały czas
rekultywujemy naszą zieleń. Żeby
było ładniej, bardziej kolorowo
i przyjaźnie.
Popatrzcie na efekty naszej pracy.

Pięknie, kolorowo, elegancko,

18

, wygodnie...

19

Były kiedyś „tra

Trafiły do nas podobno przez przypadek. W przedwojennych planach rozwoju
komunikacji miejskiej Warszawy nie było o nich mowy. Wojna przyniosła jednak
zmianę optyki. Droga i niezbędna dla wojskowych maszyn benzyna spowodowała,
że nie dość, że opłacalnym, ale wprost niezbędnym stało się masowe korzystanie
z autobusów z napędem elektrycznym. Zwanych trolejbusami – od angielskiego
trolleybus lub trolley bus.
W Warszawie także. Tym bardziej
że otrzymaliśmy takowe pojazdy
w... prezencie od towarzysza
Stalina – naszego „drogiego i oddanego nam przyjaciela”. I tak już
w marcu 1945 roku trafiło nad
Wisłę kilka sztuk radzieckiej myśli
technicznej pt. JaTB-2. W 1946
roku było już ich w stolicy całe 30
sztuk.
Złośliwi twierdzili, że towarzysze
radzieccy obdarowali nas starymi,
wyeksploatowanymi (bo wyprodukowanymi w połowie lat 30.) gratami. Awaryjnymi jak nie wiadomo
co. Niemniej udało się rok po wojnie uruchomić trzy linie trolejbusowe A, B, C, które obsługiwało aż 13
wozów. Na trasach od Trębackiej
po pl. Unii Lubelskiej, Myśliwiecką
oraz z Dworca Gdańskiego także
do pl. Unii.
Szybko okazało się, że tabor trzeba
uzupełnić o jakieś lepsze pojazdy.
Za sprawą i przy pomocy Polonii
francuskiej zakupiono 10 przyzwoitych „trajtków” – jak nazywali je
warszawiacy – Vetra. Wkrótce liczba ich wzrosła do 25. Służyły
naszemu miastu aż do 1964 roku!

SAURER TO10+PO07
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Trochę o liniach

Były głównie dwie trasy. Z północny na południe i z zachodu na
wschód. Inaczej: z Żoliborza na
Mokotów i Woli na Powiśle.
Pierwsze oznaczenie tras i linii było
literowe: A, B i C. Potem wprowadzono oznaczenia cyfrowe. Dla
„trajlusi” zarezerwowano liczby od

Era Skody

Na początku następnej dekady
pojawiły się kolejne „kółkowozy”
– jak usiłowali nasi językoznawcy
spolszczyć nazwę tego rodzaju
środka lokomocji. Tym razem enerdowskie LOWA. Tych maszyn sprowadzono w sumie 28; podobnie
jak ich francuskie odpowiedniki,
służyły aż do 1964 roku. Potem
nastała era czechosłowackich trolejbusów: Skoda 8Tr i kolejny typ,
nowocześniejszy model Skoda 9Tr.
O, tych to jeździło po stołecznych
ulicach sporo. Pierwszego modelu
maksymalnie 45, a następnego aż
76. W sumie w szczytowym okresie rozwoju sieci trolejbusowej
– w 1967 roku – służyło mieszkańcom aż 115 wozów.
Wspomnieć trzeba o naszym, warszawskim „wynalazku”, jakim były
przegubowce.
Zmontowane
z dwóch typów: Skody i Vetry.
Jeździło tego 3 sztuki, wspomagając wspomniane oryginalne Skody.
Potem liczba „trajlusi” zaczęła
gwałtownie maleć. Aż do 21
w 1972 roku, kiedy po raz ostatni
pojawiły się na ulicach miasta. Tak,

tak – poczciwe trolejbusy były
w tym czasie passé. Niere
montowane, poruszające się po
zdezelowanej trakcji stały się bardziej ciężarem niźli pomocą
w transporcie miejskim.

LOWA

ajlusie”
JaTB-2

Skoda 8Tr

Ostatnia linia, która utrzymała się
najdłużej, wiodła od pl. Zawiszy na
Łazienkowską. I – pamiętam to jak
dziś – 30 czerwca 1972 roku: ostatni dzień kursowania „trajtków”,
uwieczniony w Kronice Filmowej.
Dzień jazdy za darmo. Kwiaty na
desce rozdzielczej (obowiązkowe
wówczas goździki) i łza w niejednym oku...

PR 100E

Skoda 9Tr

Come back
51 po 56. Stąd też w słynnej powieści Leopolda Tyrmanda „Zły” znalazło się określenie: „kobitki
w wieku trolejbusowym”. Trasy
poszczególnych linii nie przekraczały 10 kilometrów. Prędkość eksploatacyjna nie przekraczała... 20
kilometrów na godzinę! Ale za to
częstotliwość kursowania była
imponująca – od 1,5 do maksymalnie 5,7 minut! Ech, chciałoby się,
żeby dzisiaj nasze autobusy tak
śmigały!

W końcu lat 70. ubiegłego stulecia
wybuchł
kryzys
paliwowy.
Trolejbusy natychmiast wróciły do
łask – w całej Europie (chociaż było
kilka państw, które nigdy nie zrezygnowały z tego typu transportu –
Szwajcaria, Czechosłowacja, ZSRR,
Węgry). U nas też. Postanowiono
utworzyć linię 51 na trasie Dworzec
Południowy – Piaseczno. Trasa
liczyła 13 kilometrów. Budowa linii
wlokła się niesamowicie, bo to...
kryzys ją dopadł.
W końcu po wielu latach udało się
ją uruchomić. W 1983 roku.

Obsługiwało ją 40 wozów radzieckiej produkcji ZiU90. Były to pojazdy przestarzałe, awaryjne... Dość
powiedzieć, że po ośmiu latach
ostało się ich ledwo 12! W 1989
roku wprowadzono nasz rodzimy
„trajluś” PR110 (na bazie JelczaBerlieta). Było ich w sumie 20.
A w 1992 dokupiono 11 starych,
ale w doskonałym stanie szwajcarskich Saurerów. Plus dodatkowo 8
przyczep do nich.

Koniec

ZiU 9

Vetra

W 1995 roku warszawscy radni zdecydowali o likwidacji nierentownej
(jak cała komunikacja miejska!) linii. 1
września
tego
roku
jedyna
w Warszawie linia trolejbusowa przestała istnieć. Co prawda, mówiono
o „chwilowym zawieszeniu”, ale nikt
w to nie wierzył. Sześć lat później
ostatnie Saurery bezpłatnie przekazano instytucjom i organizacjom przechowującym relikty motoryzacji.
Szkoda, bo była to dobra linia.
Wygodna
dla
mieszkańców
i Piaseczna, i tzw. Niskiego
Ursynowa. Wozy jeździły często
(co kilka minut). Teraz mamy autobusy. Rzadziej kursujące. Ale cóż...
Takie jest życie
Witold Romanowski
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Mecenas Marcin Bagiński informuje

Wszystko o opłatach za wieczyste
użytkowanie gruntu i toczących się
w związku z nimi sprawami sądowymi
W
poprzednim
numerze
„Kuriera Dembudu” otrzymali
Państwo informację o stanie
spraw dotyczących ustalenia
stawki opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntów Spółdzielni,
po podwyżce tych opłat dokonanej przez Urząd w 2010 roku.
Do chwili obecnej żadne z tych
postępowań nie zostało prawomocnie zakończone, mimo
upływu ponad dwóch lat.
Należy zaznaczyć, że ostateczne orzeczenia w tych sprawach spowodują, że nowa
ustalona opłata (lub opłata
stara w razie orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia)
będzie obowiązywać z mocą
od 1.01.2011 r.
Poniżej pokrótce opisany jest
aktualny stan spraw dotyczących
poszczególnych działek.
1. Osiedle Żelazna
– działka nr 18/5 (ul. Żelazna 67
i 69a oraz Krochmalna 57).
Z uwagi na wartość przedmiotu
sporu właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Wojewódzki. Sprawa
nie jest jeszcze merytorycznie
rozpoczęta.
– działka nr 18/3 (ul. Żelazna 69).
Sąd zlecił biegłemu sądowemu
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość
nieruchomości.
– działka nr 68 (ul. Krochmalna
55). Sprawa w toku, brak terminu pierwszej rozprawy.
W grudniu 2012 r. Spółdzielnia
zrzekła się prawa użytkowania
wieczystego działki przy ul.
Żelaznej 69, w całości zabudowanej budynkiem komunalnym
i zostało to wpisane do księgi
wieczystej.
2. Osiedle Łucka
– działka nr 32 (ul. Łucka 18/20).
Sprawa w toku, jest opinia biegłego sądowego, który na zlecenie Sądu sporządził operat szacunkowy, w którym wyliczył
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4. Grunt
przy ul. Franciszkańskiej 8.
Z uwagi na wzrost cen gruntów
Urząd dokonał aktualizacji wartości
działki
przy
ul.
Franciszkańskiej 14 i ustalił nową
jej wartość, od której naliczana
jest stawka opłaty za użytkowanie wieczyste.

wartość tej działki na kwotę niemal identyczną jak biegły rzeczoznawca w operacie zrobionym
na zlecenie Spółdzielni. Wartość
ta jest znacząco niższa niż wartość ustalona przez Urząd i będąca podstawą dokonanej podwyżki opłat.
– działka nr 24/4 (mała działka
przy ul. Łuckiej 18/20). W dniu
18.04.2013 r. Sąd Rejonowy
wydał wyrok (nieprawomocny), w którym uznał za bezskuteczne wypowiedzenie dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.
3. Ul. Oboźna 9
Spółdzielnia
uzgodniła
z Urzędem Wojewódzkim treść
ugody sądowej, która będzie
zawarta na rozprawie w dniu
5.07.2013 r. i w której ustalono,
że pozostaje w mocy opłata za
użytkowanie wieczyste, obowiązująca od 1.01.2011 r.
4. Osiedle Prezydenckie
W grudniu 2012 r. Urząd wypowiedział dotychczasową wysokość opłaty, dokonał aktualizacji
wartości gruntu i zaproponował
nową wyższą stawkę opłaty

rocznej. Spółdzielnia odwołała
się od tego wypowiedzenia
i sprawa czeka na wyznaczenie
terminu w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym.
Dla niektórych działek, z uwagi
na spadek cen gruntów w centrum Warszawy, Spółdzielnia
wystąpiła do Urzędu z wnioskami o obniżenie opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste.
1. Ul. Bonifraterska 14
Na wniosek Spółdzielni Urząd
obniżył wartość gruntu, co spowodowało odpowiednią obniżkę
opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste.
2. Ul Grzybowska 2
Spółdzielnia złożyła wniosek
o obniżenie opłaty rocznej. Urząd
nie uwzględnił tego wniosku
i opłata pozostaje na niezmienionym poziomie.
3. Osiedle Ostrowska
Wysokość opłaty pozostaje bez
zmian, gdyż wypowiedzenie
dokonane przez Urząd zostało
uznane za bezskuteczne przez
Samorządowe Kolegium Od
woławcze.

Podwyżki stawki procentowej
z 1% na 3% w stosunku do
garaży (miejsc postojowych)
w Osiedlu Prezydenckim i przy
ul. Grzybowskiej 2. Sprawa ta
była
już
sygnalizowana
w poprzednim „Kurierze”,
a obecnie Sądy wydały już
orzeczenia uznające, że stawka
ta powinna pozostać na poziomie 1% wartości gruntu rocznie.
Od chwili wybudowania stawka
opłat za użytkowanie wieczyste
za lokale w budynkach Spół
dzielni wynosiła 1% wartości
gruntu. W 2010 r. Urząd Dzielnicy
Śródmieście uznał, że miejsca
postojowe w garażach podziemnych nie powinny być objęte
stawką w wysokości 1%, tak jak
cała nieruchomość mająca
w przeważającej części charakter
mieszkaniowy, lecz stawką
w wysokości 3%.
Spółdzielnia złożyła odwołania
od wszystkich podwyżek stawki procentowej z 1% na 3%
(czyli na trzy lokale garażowe
w Osiedlu Prezydenckim i na
garaż przy ul. Grzybowskiej 2).
Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia wydał w tych
sprawach
cztery
wyroki
i w każdym z nich ustalił wysokość opłaty na 1% wartości
gruntu rocznie. Orzeczenia te
skutkują wobec osób mających spółdzielcze własnościowe prawa do miejsc postojowych w ww. garażach, gdyż
tylko te osoby reprezentowała
Spółdzielnia w powyższych
sprawach.

karty p³atnicze i kredytowe
Ju¿ ponad 80% klientów w Bankach operuje pieniêdzmi poprzez karty
p³atnicze i kredytowe.
Z naszymi kartami p³atniczymi i kredytowymi Visa mo¿esz realizowaæ
transakcje nie tylko w Polsce ale równie¿ na ca³ym œwiecie!

Zapraszamy do

Oddzia³u nr 1 w Warszawie
Al.Jerozolimskie 85/U1
02-001 Warszawa

telefon: +48 (22) 623 84 21
fax:
+48 (22) 623 84 59

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek - Pi¹tek 8:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 14:00

i na stronê www.bsbr.pl

/ BankBSBR
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Informacje i telefony
Administracja
Administracja Nr 1
Administracja Nr 2
Administracja Nr 3
Administracja Nr 4
Administracja Nr 5
Administracja Nr 6

Ochrona
Przy Administracji Nr 1
Przy Administracji Nr 2
Przy Administracji Nr 3
Przy Administracji Nr 4
Przy Administracji Nr 5
Przy Administracji Nr 6

– ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57
– ul. Żelazna 41
– ul. Łucka 18 i ul. Łucka 20
– al. Jana Pawła II 61
– ul. Z. Słomińskiego 15, 17 i 19
– ul. Grzybowska 2
– ul. Czerniakowska 131
– ul. Sady Żoliborskie 2
– ul. Oboźna 9
– ul. Franciszkańska 14
– ul. Bonifraterska 8

– tel. 22 624 65 67
– tel. 22 890 20 84; 602 280 681;
– tel. 22 620 97 90; 795 129 232;
– tel. 22 636 66 89; 784 584 031;
– tel. 22 637 52 70; 607 885 293;
– tel. 22 436 11 41; 784 583 875;
– tel. 22 841 04 55; 784 583 875
– tel. 22 832 44 43;
– tel. 22 211 32 21;
– tel. 22 635 18 22;
– tel. 602 232 298

– ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57
– ul. Żelazna 41
– ul. Łucka 18 i ul. Łucka 20
– al. Jana Pawła II 61
– ul. Z. Słomińskiego 15
– ul. Z. Słomińskiego 19
– ul. Grzybowska 2
– ul. Czerniakowska 131
– ul. Oboźna 9
– ul. Franciszkańska 14
– ul. Bonifraterska 8
– ul. Sady Żoliborskie 2

– tel. 22 654 01 93;
– tel. 22 890 20 84;
– tel. 22 654 18 58;
– tel. 22 838 24 79;
– tel. 22 637 52 74;
– tel. 22 637 52 71;
– tel. 22 436 11 52;
– tel. 22 841 04 55;
– tel. 22 211 32 24;
– tel. 22 635 18 22;
– tel. 609 177 987;
– tel. 795 117 435

Biuro SBM „DEMBUD”
Biuro Spółdzielni znajduje się przy ul. Żelaznej 41 lok. 9, tel. 22 620 11 74;
22 652 18 75 do 77, fax 22 620 27 45;
Pon. 10–18, wt.-pt. 8–16
e-mail: biuro@dembud.pl; strona internetowa Spółdzielni www.dembud.pl
Prezes Zarządu SBM „DEMBUD” Witold Romanowski przyjmuje w każdą środę w godz. 10–16
Zastępca Prezesa ds. technicznych Jacek Kos przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10–18
Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji Krzysztof Ścisłowski przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 12–18
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