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Szanowni
Pañstwo

Znowu rok zleciaï. Szybko, by nie powiedzieÊ, ĝe bïyskawicznie. Ani siÚ czïowiek obejrzaï, a tu juĝ
grudzieñ, ĂwiÚta i zaraz Nowy Rok. 2014.
A jaki byï ten poprzedni? Dla nas, Spóïdzielni „Dembud”. Przede wszystkim bardzo pracowity.
MieliĂmy przecieĝ, ciÈgle jeszcze niezakoñczonÈ rewolucjÚ ĂmieciowÈ. I perturbacje zwiÈzane
z wprowadzaniem nowej ustawy regulujÈcej sprawy wywozu nieczystoĂci. To jedno. Byïo to absorbujÈce SpóïdzielniÚ, ale – tak sÈdzÚ, jestem o tym gïÚboko przekonany – daliĂmy sobie z tym radÚ.
Kolejna sprawa. Nie zasypiamy gruszek w popiele. CiÈgle pracujemy nad tym ĝeby ĝyïo siÚ nam
w naszych osiedlach wygodniej, przyjemniej i ïadniej. Wiele Ărodków poĂwiÚciliĂmy m.in. na stworzenie ogródka zabaw dla dzieci. Piszemy o tym wewnÈtrz numeru. ModernizowaliĂmy takĝe osiedlowÈ zieleñ. SÈ teraz ïadniejsze. PracowaliĂmy nad zmianÈ designu niektórych klatek schodowych.
SÈ bardziej eleganckie, kolorowe...
I wreszcie sprawa najwaĝniejsza. Rok 2013 byï czasem rozpoczÚcia naszych kolejnych budów.
Realizujemy trzy obiekty w róĝnych czÚĂciach miasta. To sporo, jak na jeden rok, nie uwaĝacie
Pañstwo?
KoñczÈc chciaïbym ĝyczyÊ wszystkim mieszkañcom i osobom pracujÈcym w zasobach SBM
„Dembud” zdrowych, spokojnych, ciepïych i rodzinnych ¥wiÈt Boĝego Narodzenia oraz szczÚĂliwego
2014 roku.
Witold Romanowski
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Zmiana stawek opïat eksploatacyjnych
wprowadzonych od 01.01.2014 r.
Osiedle „Prezydenckie”
ZarzÈd Spóïdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” uprzejmie informuje,
ĝe UchwaïÈ ZarzÈdu Nr 65/12/2013 z dnia
02.12.2013r. od 01.01.2014r. obowiÈzujÈ
w Spóïdzielni nowe stawki opïat eksploatacyjnych (niezaleĝnych od Spóïdzielni)
za zajmowane lokale w Osiedlu „Prezydenckim” w czÚĂci dotyczÈcej opïaty za
wieczyste uĝytkowanie gruntu.
Uzasadnienie zmian:
– miesiÚczna stawka dla lokalu
mieszkalnego wynosiïa 0,43 zï/m2
i wzrosïa do 0,64 zï/m2
– miesiÚczna stawka dla lokalu
uĝytkowego wynosiïa 0,53 zï/m2
i wzrosïa do 0,79 zï/m2.
PodstawÈ prawnÈ tej podwyĝki jest wypowiedzenie z dnia 29.11.2012 r. dotychczasowej wysokoĂci opïaty rocznej z tytuïu
uĝytkowania wieczystego gruntu wydane
przez Czïonków ZarzÈdu Dzielnicy ¥ródmieĂcie okreĂlajÈce nowÈ wartoĂÊ dziaïki
nr 3/2 przy ul. Sïomiñskiego a takĝe nowe
opïaty roczne zwiÈzane z prawem uĝytkowania wieczystego obowiÈzujÈce od
01.01.2013 r. w okresie 2013–2015 r.
JednoczeĂnie UrzÈd informuje, ĝe ze
wzglÚdu na to, ĝe nowa zaktualizowana
wysokoĂÊ opïaty rocznej przewyĝsza co
najmniej dwukrotnie wysokoĂÊ dotychczasowej opïaty, zgodnie z art. 77 ust. 2a
ustawy o gospodarce nieruchomoĂciami
z dnia 21.08.1997 r. nowa zaktualizowana
opïata pïatna bÚdzie wg poniĝszego
wyszczególnienia:
• w 2013 r. – dwukrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 0,43 zï za m2
lokalu mieszkalnego miesiÚcznie
• w 2014 r. – trzykrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 0,64 zï za m2
lokalu mieszkalnego miesiÚcznie
• w 2015r. – czterokrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 0,85 zï za m2
lokalu mieszkalnego miesiÚcznie
• w 2013r. – dwukrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 0,53 zï za m2
lokalu uĝytkowego miesiÚcznie
• w 2014r. – trzykrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 0,79 zï za m2
lokalu uĝytkowego miesiÚcznie
• w 2015r. – czterokrotnoĂÊ opïaty dotychczasowej co daje kwotÚ 1,05 zï za m2
lokalu uĝytkowego miesiÚcznie
Ponadto w wypowiedzeniach z dnia
29.11.2012 r. okreĂlajÈcych nowÈ wartoĂÊ
dziaïki zostaïa ona uwzglÚdniona przy wyliczeniu opïaty rocznej 3% stawka za uĝytkowanie wieczyste gruntu w czÚĂci doty-
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czÈcej lokali garaĝowych G1, G2, G3.
Spóïdzielnia na 2013 r. nie dokonaïa zmiany stawki z tytuïu uĝytkowania wieczystego gruntu za miejsca postojowe w lokalu
garaĝowym wielostanowiskowym podtrzymujÈc stanowisko, ĝe zwiÚkszona stawka procentowa z 1% na 3% jest nieuzasadniona, gdyĝ nie nastÈpiïa trwaïa zamiana
sposobu korzystania z nieruchomoĂci.
Na dziaïce Nr 3/2 przy ul. Sïomiñskiego
15, 17 i 19 zrealizowano budynki o podstawowej funkcji mieszkaniowej i jednoczeĂnie zgodnie z wymogami decyzji
o pozwoleniu na budowÚ, obok funkcji
mieszkaniowej realizowany budynek
musiaï mieÊ zapewnionÈ odpowiedniÈ
liczbÚ miejsc postojowych w garaĝu podziemnym oraz lokale uĝytkowe w parterach.
Nie zmieniïo to jednak funkcji mieszkaniowej jako podstawowego celu, na który
przeznaczono dziaïkÚ gruntu Nr 3/2. Od
poczÈtku uĝytkowania budynków naliczona opïata roczna za uĝytkowanie wieczyste gruntu wynosiïa 1%, co byïo zgodne
z przepisami (art. 73 ust. 1 ustawy
o
gospodarce
nieruchomoĂciami).
Spóïdzielnia 11.01.2013 r. zïoĝyïa odwoïanie do SamorzÈdowego Kolegium
Odwoïawczego od w/w podwyĝek okreĂlonych w wypowiedzeniach z dnia
29.11.2012 r. wydanych przez Czïonków
ZarzÈdu Dzielnicy ¥ródmieĂcie, a rozstrzygniÚcie ma nastÈpiÊ w 2014 r., dlatego na rok 2014 zostaje ustalona w opïatach za lokal mieszkalny i uĝytkowy nowa

wysokoĂÊ stawki (zaliczki) na poczet opïaty za uĝytkowanie wieczyste gruntu.
Osiedle „Ostrowska”
ZarzÈd informuje, ĝe z dniem 01.01.2014 r.
ulega zmianie (zmniejszeniu) opïata eksploatacyjna dla lokali do, których przylegajÈ hole pozostajÈce w wyïÈcznym
korzystaniu przez uĝytkowników tych
lokali – Uchwaïa ZarzÈdu Nr 66/12/2013
z dnia 02.12.2013 r.
PodstawÈ naliczeñ opïat eksploatacyjnych
dla w/w lokali stanowiÊ bÚdzie powierzchnia tych lokali, wynikajÈca z kartoteki lokali, natomiast za przypadajÈcÈ na dany
lokal powierzchniÚ holu naliczane bÚdÈ
opïaty w wysokoĂci 50% opïaty wynikajÈcej z kosztów eksploatacji ogólnej.
Podatek od nieruchomoĂci
na 2014 rok – wszystkie osiedla
ZarzÈd informuje, ĝe z uwagi na zwiÚkszenie
o 0,01 zï za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w skali roku i o 0,21 zï za m2 powierzchni lokalu uĝytkowego w skali roku nie ulegajÈ
w 2014 roku zmianie stawki opïat eksploatacyjnych za lokale o statusie spóïdzielczego
wïasnoĂciowego prawa w czÚĂci dotyczÈcej
podatku od nieruchomoĂci.
Podwyĝka ta zostanie uwzglÚdniona
w rozliczeniu rocznym za 2014 rok.
Elĝbieta Szostak
ZastÚpca Prezesa ZarzÈdu
ds. Ekonomicznych

Radca prawny Marcin Bagiñski

Informacja na temat opïat za uĝytkowanie
wieczyste gruntów i o sprawach sÈdowych
Tradycyjnie juĝ w kolejnym numerze
„Kuriera Dembudu” ZarzÈd przekazuje
Pañstwu informacje o aktualnym stanie
spraw dotyczÈcych opïat za uĝytkowanie
wieczyste gruntów, na których stojÈ
budynki zarzÈdzane przez SpóïdzielniÚ.
Sprawy te ciÈgnÈ siÚ caïymi latami i nie
zapadïy jeszcze wszystkie orzeczenia
nawet w kwestii podwyĝek opïat dokonanych w 2010 roku. Kaĝda nieruchomoĂÊ
w postaci dziaïki gruntu lub wyodrÚbnionego lokalu stanowi odrÚbny podmiot, dla
którego wyznaczana jest nowa, podwyĝszona opïata za uĝytkowanie wieczyste lub
zmieniana jest procentowa stawka opïaty
rocznej z 1% na 3% wartoĂci gruntu.
TrzeciÈ grupÚ spraw stanowiÈ wnioski
Spóïdzielni o aktualizacjÚ opïaty rocznej za
uĝytkowanie wieczyste, z uwagi na spadek
wartoĂci gruntu.
Trzeba raz jeszcze podkreĂliÊ, ĝe Spóïdzielnia
jest stronÈ postÚpowañ dotyczÈcych tylko
tych gruntów, których Spóïdzielnia jest uĝytkownikiem (bÈdě wspóïuĝytkownikiem) wieczystym.
Oznacza to, ĝe Spóïdzielnia w sprawach
tych reprezentuje jedynie osoby majÈce
spóïdzielcze wïasnoĂciowe prawa do lokali
w danej nieruchomoĂci. Wszyscy natomiast wïaĂciciele wyodrÚbnionych lokali sÈ
podmiotami postÚpowañ dotyczÈcych
jedynie ich lokali, ich praw wïasnoĂci
i musza samodzielnie braÊ udziaï w swoich
sprawach, pilnowaÊ terminów, odbieraÊ
i skïadaÊ pisma i wnioski, skïadaÊ odwoïania, zlecaÊ wykonanie operatu szacunkowego, wnosiÊ o powoïanie biegïego itp.
Spóïdzielnia moĝe jedynie pomagaÊ
Pañstwu w tych sprawach, udostÚpniaÊ
sygnatury wyroków sÈdowych, w których
w sprawach toczÈcych siÚ z udziaïem
Spóïdzielni zapadïy wyroki, umieszczaÊ na
stronie internetowej wzory pism czy odwoïañ – ale zawsze tylko wïaĂciciel danego
lokalu moĝe skutecznie wystÚpowaÊ
w swojej sprawie. Jest to szczególnie
waĝne zwïaszcza przy sprawach formalnych, jak zachowanie terminów sÈdowych,
wnoszenie opïat i wpisów sÈdowych we
wïaĂciwej wysokoĂci i w wyznaczonym terminie, skïadanie odpowiedniej liczby odpisów pism itp. CzÚsto wïaĂnie z powodu
uchybieñ czysto formalnych (jak np. dwukrotne niepodjÚcie awiza pocztowego) sÈd
lub SamorzÈdowe Kolegium Odwoïawcze

Woli wydaï dwa wyroki, oba korzystne
dla Spóïdzielni, w dniach 18.04.2013 r.
i 20.06.2013 r. Wyroki te sÈ juĝ prawomocne, a strona pozwana, czyli m.st.
Warszawa nie wnosiïo od nich apelacji.

oddala pozew lub wniosek i pozbawia wïaĂciciela lokalu dalszej moĝliwoĂci sÈdowego dochodzenia swoich racji.
W ostatnim numerze „Kuriera Dembudu”
z czerwca 2013 r. informowaliĂmy Pañstwa
o aktualnym stanie toczÈcych siÚ spraw
dotyczÈcych kwestii opïat za uĝytkowanie
wieczyste. Stan ten zmieniï siÚ w przypadku
niektórych osiedli „Dembudu”, dlatego
poniĝej krótka informacja o aktualnym stanie tych spraw:
– Osiedle ¿elazna
Osiedle to poïoĝone jest na trzech dziaïkach,
czyli na dziaïce nr 18/5 stojÈ budynki przy ul.
¿elaznej 67 i 69a oraz Krochmalnej 57, na
dziaïce nr 68, na której trwa realizacja inwestycji w postaci budowy domu przy ul.
Krochmalnej 55 i dziaïce nr 18/3, na której
stoi komunalny budynek przy ul. ¿elaznej 69
– dziaïka ta zostaïa juĝ przekazana UrzÚdowi
Dzielnicy.
SÈd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydaï
dwa orzeczenia, w których uznaï, ĝe dokonane przez UrzÈd Dzielnicy wypowiedzenie wysokoĂci opïaty rocznej za uĝytkowanie wieczyste powyĝszych dziaïek jest
bezskuteczne, z powodu braku stosownego umocowania osoby podpisujÈcej te
wypowiedzenia. Dotyczy to dziaïek nr 18/3
i nr 68 (w tej ostatniej sprawie orzeczenie
sÈdu z 25.11.2013 r. jest jeszcze nieprawomocne). Sprawa dotyczÈca najwiÚkszej
dziaïki nr 18/5, ze wzglÚdu na duĝÈ wartoĂÊ przedmiotu sporu, jest rozpatrywana
przez SÈd OkrÚgowy, który wyznaczyï termin pierwszej rozprawy na 3 stycznia
2014 r.
– Osiedla ucka
Osiedle leĝy na dwóch dziaïkach: nr 32
i nr 24/4. Tu SÈd Rejonowy dla Warszawy-

Sprawy o podwyĝszenie z 1% na 3 %
stawki opïaty rocznej za uĝytkowanie
wieczyste
Spóïdzielnia jest wspóïuĝytkownikiem wieczystym gruntu w osiedlach Prezydenckim
i Grzybowska, z uwagi na wspóïwïasnoĂÊ
lokali garaĝowych w tych osiedlach. UrzÈd
¥ródmieĂcie uznaï, ĝe zamiana spóïdzielczego wïasnoĂciowego prawa do miejsca
postojowego w tych garaĝach na wspóïwïasnoĂÊ lokalu garaĝowego stanowi trwaïÈ zmianÚ sposobu korzystania z nieruchomoĂci i podwyĝszyï z 1% na 3% stawkÚ
opïaty rocznej za uĝytkowanie wieczyste.
Jest to oczywiĂcie nielogiczne, gdyĝ w ĝadnej mierze nie zmieniï siÚ ani cel, na jaki
zostaï oddany grunt w uĝytkowanie wieczyste, ani nie ulegï zmianie sposób korzystania z miejsca postojowego w garaĝu.
Spóïdzielnia zïoĝyïa odwoïania, w czÚĂci
jej dotyczÈcej i uzyskaïa korzystne wyroki
sÈdów – odnoszÈce siÚ oczywiĂcie tylko do
spóïdzielców majÈcych spóïdzielcze prawa
do miejsc postojowych. WïaĂciciele tych
miejsc sami skïadali odwoïania, o ile siÚ na
to zdecydowali, i wedïug posiadanych
informacji uzyskiwali róĝne orzeczenia,
a ich sprawy sÈ na róĝnych etapach postÚpowañ.
Sprawa aktualizacji wartoĂci gruntów
Ze wzglÚdu na zmieniajÈce siÚ ceny gruntów w centrum Warszawy, jak teĝ z uwagi
na to, ĝe ceny gruntów niektórych osiedli
„Dembudu”, stanowiÈce podstawÚ do
naliczania opïat za uĝytkowanie wieczyste, ustalane byïy w latach duĝego wzrostu cen (czÚsto wartoĂÊ ta miaïa charakter spekulacyjny) – Spóïdzielnia skïada
wnioski o aktualizacjÚ opïaty rocznej.
W razie nieuwzglÚdnienia naszego wniosku, Spóïdzielnia skïada odwoïania
i wykorzystuje wszelkie Ărodki prawne
w celu uzyskania korzystnej decyzji.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe opïaty za grunt majÈ
charakter powtarzalny i caïy czas trwa
swoista walka miÚdzy wïaĂcicielem gruntu (który chce uzyskaÊ jak najwyĝszÈ
opïatÚ), a uĝytkownikiem wieczystym,
zainteresowanym w utrzymaniu (lub
zmniejszeniu) tej opïaty.
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Tu powstanÈ
Dynasy 18

ZACZ}LI¥MY
DYNASY
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych
mgr inĝ. Albert
Chmielewski

Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na
budowÚ, oraz jej uprawomocnieniu,
zostaïa podpisana umowa na generalne
wykonawstwo budynku przy ul. Dynasy
18. W trakcie konkursu ZarzÈd SBM
DEMBUD wybraï firmÚ F.B.I. TASBUD.
Protokóï przekazania placu budowy podpisano 20 listopada 2013 roku. Na 10
grudnia wygrodzony jest teren budowy
oraz wykonane tymczasowe przyïÈcze
elektryczne na cele budowy. TrwajÈ prace
przy organizacji budowy drogi tymczasowej oraz placu pod zaplecze budowy.
JednoczeĂnie wykonywane sÈ prace projektowe dotyczÈce konstrukcji Ăciany
szczelinowej budynku. RozpoczÚcie prac
budowlanych zaplanowano na poïowÚ
stycznia 2014 roku.
66

SBM „Dembud” rozpoczyna sprzedaĝ
mieszkañ w unikalnym miejscu na
warszawskiej skarpie przy ulicy Dynasy 18
w pobliĝu Traktu Królewskiego i dwóch
stacji metra: „Nowy Ăwiat – Uniwersytet”
oraz „ Centrum Nauki Kopernik.

KONTAKT:
Katarzyna
KoĂla
Kierownik
Dziaïu
Lokalowo-Czïonkowskiego
tel: 795-129-222
e-mail:
katarzyna.kosla@dembud.pl
77
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TYP MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU

POWIERZCHNIA LOKALU

Tytuá rysunku

Faza projektu:

Projekt:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

wáasnoĞcią ARE STIASNY / WACàAWEK Sp. z o.o..

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są

Plany mieszkañ przy ul Dynasy 18

9

Data

Skala

SIERPIEē 2013

KONDYGNACJA

TYP MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU

POWIERZCHNIA LOKALU

Tytuá rysunku

Faza projektu:

Projekt:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

wáasnoĞcią ARE STIASNY / WACàAWEK Sp. z o.o..

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są

10
10
Data

Skala

SIERPIEē 2013

KONDYGNACJA

TYP MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU

POWIERZCHNIA LOKALU

Tytuá rysunku

Faza projektu:

Projekt:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

wáasnoĞcią ARE STIASNY / WACàAWEK Sp. z o.o..

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są

Plany mieszkañ przy ul Dynasy 18

11
11

Data

Skala

SIERPIEē 2013

KONDYGNACJA

TYP MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU

POWIERZCHNIA LOKALU

Tytuá rysunku

Faza projektu:

Projekt:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

wáasnoĞcią ARE STIASNY / WACàAWEK Sp. z o.o..

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są

KROCHM

12

ALNA
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych
mgr inĝ. Albert
Chmielewski
Stan zaawansowania robót na 10
grudnia 2013 roku to przykryta
poïowÈ stropu 6. kondygnacja
nadziemna czyli 5 piÚtro. Roboty
trwajÈ w bardzo szybkim tempie,
wszystko po to, aby skorzystaÊ jak
najwiÚcej z ïagodnej do tej pory
zimy. Zakoñczenie prac zwiÈzanych
z wykonywaniem konstrukcji ĝelbetowej zaplanowano na 20 grudnia 2013 roku, co jest terminem
wyprzedzajÈcym harmonogram.
RównoczeĂnie z wznoszeniem
konstrukcji trwajÈ prace zwiÈzane
z obróbkÈ powierzchni Ăcian szczelinowych w garaĝu. RozpoczÚto
wykonywanie murów. PoczÈtek
nowego roku to dalsze prace zwiÈzane z murowaniem Ăcian oraz rozpoczÚcie wykonywania instalacji.
Podpisanie protokoïu przekazania
Generalnemu Wykonawcy – firmie
F.B.I. TASBUD, placu budowy miaïo
miejsce 13 marca 2013 r. Do tej
pory wykonano ok. 50% planowanej inwestycji.
W zwiÈzku z koñczÈcymi siÚ pracami przy wykonywaniu konstrukcji ĝelbetowej, chciaïbym
poinformowaÊ
mieszkañców
Osiedla ¿elazna przy ¿elaznej 67,
69a oraz Krochmalnej 57, ĝe od
nowego roku ustanÈ nieprzyjemne haïasy zwiÈzane z montaĝem
oraz demontaĝem szalunków.
Chciaïbym jednoczeĂnie w imieniu Spóïdzielni BudowlanoMieszkaniowej
„DEMBUD”
podziÚkowaÊ za dotychczasowÈ
wyrozumiaïoĂÊ oraz prosiÊ o jeszcze trochÚ cierpliwoĂci. Zrobimy
wszystko, aby prace zwiÈzane
z budowÈ „Kamienicy pod
PiÈtkami” zakoñczyïy siÚ jak najszybciej a uciÈĝliwoĂci z tym
zwiÈzane byïy jak najmniejsze.
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KOCZYMY L
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych
mgr inĝ. Albert
Chmielewski
Nasz budynek przy ul. Lirowej 44 na
Ochocie roĂnie w bardzo szybkim
tempie. Protokóï przekazania placu
budowy podpisano z Generalnym
WykonawcÈ – firmÈ InstalbudRzeszów, 2 stycznia 2013 roku. Stan
zaawansowania robót moĝna okreĂliÊ na ok. 70%. Wykonano izolacje
oraz obróbki blacharskie na dachu
oraz tarasach, zamontowano okna,
wykonano izolacje przeciwwilgociowe na stropie garaĝu, docieplono strop garaĝu na poziomie –1. Na
10 grudnia 2013 roku mamy wykonane piony instalacyjne, 100%
murów, trwajÈ prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
w lokalach mieszkalnych oraz przy
wykonywaniu tynków. RozpoczÚto
prace zwiÈzane z wykonaniem elewacji budynku. Prace wykonywane
sÈ zgodnie z harmonogramem a ich
zakoñczenie przewidziano na trzeci
kwartaï 2014 roku.
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WMUROWANIE KAMIENIA W}GIE

Agnieszka Rumin
Kierownik
Biura ZarzÈdu

UroczystoĂÊ wmurowania Kamienia
WÚgielnego pod budynek przy ul. Lirowej
44 na warszawskiej Ochocie odbyïa siÚ
14 wrzeĂnia b.r. o godz.11. Na spotkaniu
obecni byli wszyscy przyszli mieszkañcy
wznoszonego budynku wraz z rodzinami,
którzy z wielkim zainteresowaniem przyglÈdali siÚ postÚpom prac. ChÚtnie oglÈdali swoje lokale na obecnym etapie
budowy przy pomocy na miejscu sïuĝb
budowlanych, poruszajÈc istotne dla siebie szczegóïy inwestycji. Obecni byli teĝ
przedstawiciele Rady Nadzorczej, projektanci – przedstawiciele firmy HTT architekci: Z. Hofman, W. Thumenas i W.
RÈbalski oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy firmy „Instalbud-Rzeszów
Sp. z o.o. Impreza przebiegïa w bardzo
miïej i przyjaznej atmosferze.
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ELNEGO PRZY ULICY LIROWEJ 44
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Prace remontowe
i utrzymanie zieleni
w roku 2013

Jacek Kos
ZastÚpca Prezesa ZarzÈdu
ds. Technicznych

ZarzÈdzanie nieruchomoĂciami polega na utrzymaniu nieruchomoĂci przynajmniej w stanie niepogorszonym. Spóïdzielnia podejmuje
czynnoĂci majÈce na celu nie tylko utrzymanie osiedli i budynków
bÚdÈcych w jej zasobach na dotychczasowym poziomie, ale podnoszenie ich wartoĂci poprzez podejmowanie dziaïañ zwiÈzanych
z polepszeniem stanu technicznego i estetycznego.
RealizujÈc powyĝsze oprócz prac zwiÈzanych z bieĝÈcym administrowaniem i utrzymaniem budynków w roku 2013 zostaïy wykonane
nastepujÈce prace z udziaïem pracowników dziaïu remontowo-konserwacyjnego, jak i firm zewnÚtrznych:

Osiedle Ostrowska
Wymiana rur w pionach ciepïej wody (poz. -1, 0, 1) kl. II, IV, V, VI
Zmiana aranĝacji wnÚtrz w pasaĝu usïugowym w budynku “A”
Wymiana schodów zewnÚtrznych przy wejĂciu do budynku
„A”
Modernizacja hydroforni w budynku “A”
Naprawa izolacji oraz wymiana obróbek blacharskich i rynien
na piÚtrach 13 i 14 na klatce VI i VII
Nowe nasadzenia w donicach
Czerniakowska 131
Wymiana szkïa zadaszeñ nad balkonami ostatniej kondygnacji
na szkïo samoczyszczÈce
Grzybowska 2
Wyczyszczenie elewacji z piaskowca od strony póïnocnej
Naprawa cokoïów wokóï budynku
Nowe nasadzenia krzewów od strony póïnocnej, poïudniowej
i zachodniej
Naprawa izolacji tarasów poz. 8 w budynku A
Oboěna 9
Uszczelnienie szachtów wentylacyjnych w lokalach
uĝytkowych w pomieszczeniu ochrony, w holu gïównym
oraz w klatkach schodowych; naprawa suﬁtów po robotach
uszczelniajÈcych
Docieplenie elewacji od strony Teatru Polskiego poz. 2
Sady ¿oliborskie 2
Naprawa odpïywu z tarasów na klatce II i IV
Naprawa izolacji poziomej i pionowej przy klatce IV i V
Nowe nasadzenia krzewów
Osiedle ucka
Wymiana rur ciepïej wody w budynku ucka 18
Zmiana aranĝacji wnÚtrz holi wejĂciowych oraz malowanie
klatek schodowych VIII i IX
Naprawa tarasu poz. 8 klatka VI
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Osiedle Prezydenckie
Sïomiñskiego 15
Czyszczenie i uzupeïnianie elementów elewacji kamiennej
Malowanie komory Ămietnikowej
Wykonanie docieplenia Ăciany kurtynowej czÚĂci biurowej
budynku
Docieplenie poziomów rur centralnego ogrzewania, zimnej
i ciepïej wody nad przejazdem
Zaïoĝenie zamków elektromagnetycznych w drzwiach komory
Ămietnikowej
WyciÚcie drzew zagraĝajÈcych przechodniom od strony
ul. Sïomiñskiego
Sïomiñskiego 17
Czyszczenie i uzupeïnianie elementów kamiennych elewacji
Naprawa i wymiana schodów zewnÚtrznych
Modernizacja placu zabaw
Naprawa izolacji od strony budynku Sïomiñskiego 15
Malowanie komory Ămietnikowej
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach
komory Ămietnikowej
Sïomiñskiego 19
Naprawa i uzupeïnienie kamiennych elementów elewacji
Naprawa kamiennych parapetów nad wyjazdem z garaĝu
(poziom -1)
Naprawa chodnika
Malowanie komory Ămietnikowej
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach
komory Ămietnikowej
Nowe nasadzenia drzew i krzewów
Osiedle ¿elazna
Naprawa elewacji na klatce III
Wymiana rejestratora do systemu monitoringu
Przebudowa Ămietnika i wydzielenie nowego dla budynku
¿elazna 69
Doszczelnienie werand klatek III, IV, VIII, IX, X
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach
altany Ămietnikowej
Przebudowa miejsca postojowego i pomieszczenia szatni
dla ochrony
¿elazna 41
Wymiana szyb w drzwiach poĝarowych korytarzy piÚtro II, III,
IV, V
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach
komory Ămietnikowej

Place
zabaw
Idealnym miejscem na spÚdzenie czasu
z dzieÊmi sÈ place zabaw. Spóïdzielnia
„Dembud” przedstawia place zabaw, które
cieszyïy najmïodsze pociechy w okresie letnim. Kaĝdy niezaleĝnie od wieku znalazï coĂ
dla siebie.
Plac zabaw na Osiedlu ¿elazna jest wyposaĝony w wiele urzÈdzeñ, znajdziemy tam
miÚdzy innymi wieĝyczkÚ ze ĂlizgawkÈ, kolorowÈ karuzelÚ, piaskownicÚ, huĂtawkÚ
i koniki na sprÚĝynach oraz lokomotywÚ
z wagonami. Podïoĝe pod urzÈdzeniami
zostaïo wyïoĝone miÚkkÈ nawierzchniÈ
z gumowych pïyt.
Na placu zabaw znajdujÈcym siÚ na Osiedlu
Prezydenckim moĝna znaleěÊ wiele atrakcji,
zostaï wyposaĝony w koniki na sprÚĝynach,
karuzelÚ, wieĝyczkÚ ze ĂlizgawkÈ i ĂciankÈ
wspinaczkowÈ, a takĝe w urzÈdzenia do fitness. W tym roku plac zabaw zostaï poddany rewitalizacji i do wyposaĝenia doïÈczyï
kolorowy jeep i nowa piaskownica. Podïoĝe
wokóï urzÈdzeñ takĝe zostaïo wyïoĝone specjalnÈ miÚkkÈ nawierzchniÈ z pïyt gumowych, jest ona bezpieczna dla dzieci i ĝaden
upadek nie jest im straszny. Rodzice obserwujÈc swoje pociechy mogÈ siÚ relaksowaÊ
na nowych ïawkach z oparciem. Dodatkowo
wokoïo ogrodzenia dosadzono nowe roĂliny. Pozostaïa czeĂÊ nawierzchni zostaïa
wyïoĝona trawÈ.
Spóïdzielnia serdecznie zaprasza dzieci
z innych osiedli do odwiedzania placu zabaw
na Osiedlu Prezydenckim oraz Osiedlu
¿elazna.
W okresie zimowym place zabaw nie bÚdÈ
odĂnieĝane, w zwiÈzku z tym naleĝy zachowaÊ szczególnÈ ostroĝnoĂÊ podczas poruszania siÚ.
Katarzyna Kobus
Administrator
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Przypominamy

Nowe zasady
segregowania
odpadów

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

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

pozostaïe odpady,
których nie moĝemy
wrzuciÊ do czerwonego
i zielonego pojemnika

SEGREGOWANE
SUCHE

SZKâO
OPAKOWANIOWE

ODPADY
ZMIESZANE

Nie wrzucamy: tïustego
papieru, tapet, odpadów
higienicznych, butelek po
olejach spoĝywczych i samochodowych, styropianu,
gumy, puszek po farbach,
opakowañ po aerozolach.

Nie wrzucamy: porcelany,
ceramiki, doniczek, ĝarówek,
szyb, szkïa stoïowego.

Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po Ărodkach
ochrony roĂlin oraz odpadów,
które mogÈ byÊ zbierane selektywnie lub przeznaczone do kompostowania.

Osobno zbierane bÚdÈ:
odpady wielkogabarytowe,

odpady zielone,

„elektroĂmieci” – zuĝyty sprzÚt elektroniczny

np. kanapa, szafa

np. liĂcie (minimum cztery razy w

i elektryczny bÚdzie przyjmowany

roku - dwa razy wiosna i dwa razy

w punktach selektywnego

jesienia)

zbierania odpadów
komunalnych
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Realizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi w naszej spóïdzileni
W zwiÈzku z koniecznoĂciÈ przesuniÚcia terminu wyboru firm
odbierajÈcych odpady komunalne, Miasto Stoïeczne Warszawa
wprowadziïo z dniem 1 lipca 2013 r. system pomostowy.
W ramach tego systemu z tÈ samÈ czÚstotliwoĂciÈ i przy wykorzystaniu tych samych pojemników odbierane odpady zmieszane, surowcowe, zielone i „wielkogabaryty”.
Zgodnie z zaleceniami Prezydent Miasta Warszawy, Spóïdzielnia
przygotowaïa siÚ do selektywnej zbiórki odpadów, dlatego teĝ
w altanach i komorach Ămietnikowych na wszystkich osiedlach
zostaïy zamontowane tablice z informacjÈ, co naleĝy wrzucaÊ do
danego pojemnika. W zaleĝnoĂci od moĝliwoĂci osiedli, lokale
uĝytkowe korzystajÈ z oddzielnych komor Ămietnikowych, ma to
miejsce na Osiedlu Prezydenckim oraz Osiedlu ucka. Na pozostaïych osiedlach i budynkach dla lokali uĝytkowych zostaïy
wydzielone osobne kontenery. Na Osiedlu ¿elazna w altanie
Ămietnikowej zostaïo wydzielone miejsce na odpady komunalne dla budynku komunalnego ¿elazna 69.
Dla wygody mieszkañców, w komorach Ămietnikowych w kamienicy przy ul. ¿elaznej 41 oraz na Osiedlu ¿elazna i Osiedlu
Prezydenckim zostaïy zamontowane domofony, za pomocÈ których moĝna otwieraÊ drzwi przy uĝyciu kodu – indywidualny
kod, który posiada kaĝdy mieszaniec (kod do klatki schodowej).
Spóïdzielnia sukcesywnie bÚdzie montowaïa domofony na
pozostaïych osiedlach.
Informacja dla mieszkañców osiedli.
Raz w miesiÈcu do UrzÚdu Miasta Spóïdzielnia skïada deklaracjÚ
dotyczÈcÈ gospodarowania odpadami komunalnymi z aktualnÈ
liczbÈ mieszkañców. W zwiÈzku z czym, SBM „DEMBUD” informuje, ĝe w przypadku zmiany iloĂci osób zamieszkaïych, naleĝy
wypeïniÊ deklaracjÚ, które sÈ dostÚpne w Administracji Osiedla
lub w Biurze ZarzÈdu, takÈ informacjÚ moĝna takĝe przesïaÊ
drogÈ mejlowÈ na adres biuro@dembud.pl. ZmianÚ iloĂci osób

Przy wyjĂciach
z garaĝy na
klatkÚ schodowÈ
zostanÈ
zamieszczone tablice informujÈce, do
których
kaĝdy
mieszkaniec powinien siÚ
ustosunkowaÊ.

naleĝy zgïosiÊ najpóěniej do 26 dnia danego miesiÈca za miesiÈc
kolejny (np. do 26 grudnia za styczeñ).
W kaĝdÈ sobotÚ, w godzinach 10.00-14.00, na terenie m.st.
Warszawy ustawione sÈ kontenery przeznaczone do zbiórki
zuĝytego sprzÚtu elektrycznego i elektronicznego.
LP.

DZIELNICA

1

Mokotów

2

¥ródmieĂcie

3

Wola

4

¿oliborz

ADRES PUNKTU ZBIÓRKI
Parking przy ul. Blacharskiej 1
róg al. Lotników.
ul. MyĂliwiecka
róg ul. azienkowskiej.
Zatoka parkingowa
przy ul. Dzielna/Smocza
naprzeciw ul. Dzielnej 13.
ul. PowÈzkowska
przy Cmentarzu Komunalnym
– okolice pÚtli autobusowej.

Jeĝeli posiadajÈ Pañstwo wielkogabarytowy sprzÚtu elektryczny
lub elektroniczny wystarczy zadzwoniÊ pod numer tel. 22 22-333-00
lub wypeïniÊ formularz na stronie www.elektrosmieci.pl, a pracownicy ElektroEk odbiorÈ sprzÚt z Pañstwa domu. Usïuga jest bezpïatna.
W ramach funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystoĂci
i porzÈdku w gminach, raz w miesiÈcu istnieje moĝliwoĂÊ bezpïatnego zamówienia kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Jeĝeli przeprowadzane sÈ prace remontowe, wïaĂciciel mieszkania
we wïasnym zakresie i na wïasny koszt zamawia kontener na gruz.
Katarzyna Kobus
Administrator

MIESZKANIEC KORZYSTAJ CY Z GARA U PODZIEMNEGO ZOBOWI ZANY JEST PRZESTRZEGA
PRZEPISÓW OBOWI ZUJ CYCH W ZAKRESIE OCHRONY PPO .

W GARAU ZABRANIA SI
• MYCIA , CZYSZCZENIA, NAPRAW I REMONTÓW POJAZDÓW
• DOADOWYWANIA AKUMULATORÓW
PRZECHOWYWANIA:
• MATERIAÓW ATWOPALNYCH, TRUJ CYCH STWARZAJ CYCH
ZAGRO ENIE DLA LUDZI I MIENIA
• RZECZY STANOWI CYCH PO YWK DLA GRYZONI
• PRZEDMIOTÓW GNIJ CYCH I ROZKADAJ CYCH SI
• STARYCH MEBLI
• OPON
• RÓ NEGO RODZAJU SPRZ TU
JE ELI POZOSTAWIONE RZECZY NIE B D USUWANE SBM
DEMBUD B DZIE ZMUSZONA ZAWIADOMI STRA PO ARN .
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Tylko „szyna”
Jak Pañstwo mogli zauwaĝyÊ, komunikacja miejska to mój konik. Drugi, po
budowaniu domów. Opisywaïem na ïamach naszego „Kuriera Dembudu” historiÚ
stoïecznych „czerwoniaków”, czyli autobusów przynaleĝnych obecnie do MZA.
Teraz przyszïa kolej na najmïodsze
dziecko naszej komunikacji zbiorowej, czyli metro. Dlaczego ono?
Hmm, mam znajomego, zawodowego speca od spraw transportu
publicznego, i on od lat twierdzi, ĝe
jedynym rozsÈdnym rozwiÈzaniem
tego problemu (który notabene
trapi wszystkie aglomeracja Ăwiata) jest, jak to okreĂla, „szyna”, czyli
tramwaje i kolej podziemna. Tylko
„szyna” – zwykï mawiaÊ i ma stuprocentowÈ racjÚ.

TrochÚ historii
Wszystko zaczÚïo siÚ kilka lat po
odzyskaniu niepodlegïoĂci. W 1925
r. podjÚto pierwszÈ uchwaïÚ
o wybudowaniu metra w Warszawie,
w 1927 r. zatwierdzono plany i rozpoczÚto badania geologiczne.
W 1929 r. utworzono Referat Kolei
Podziemnej, który miaï odpowiadaÊ
za budowÚ. Wielki kryzys lat 30.
spowodowaï wstrzymanie prac.
W 1938 r. Stefan Starzyñski powoïaï
Biuro Studiów Kolei Podziemnej,
które
zaktualizowaïo
plany.
RozpoczÚto budowÚ, którÈ jednak
przerwaï wybuch wojny.
DrugÈ próbÚ podjÚto w 1951 roku.
BudowÚ gïÚbokiego metra rozpoczÚto na Pradze w 1951 r. na trasie,
która miaïa przebiegaÊ pod WisïÈ,

Lata 80. Takie byïy
poczÈtki metra
warszawskiego.
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ale z powodu rosnÈcych kosztów
ograniczono jÈ w 1953 r. do odcinka doĂwiadczalnego na Pradze.
Wybudowano wówczas ogromnÈ
(prawie 7000 m³) komorÚ rozjazdowÈ w rejonie szybu usytuowanego
przy Radzymiñskiej, w pobliĝu wiaduktu kolejowego, oraz tunel szlakowy o Ărednicy 6 m i dïugoĂci
1270 m prowadzÈcy od szybu przy
ul. Naczelnikowskiej do wspomnianej wczeĂniej komory rozjazdowej.
W 1957 r. ostatecznie zatrzymano
roboty. Mówiïo siÚ wtedy, ĝe wody
podskórne uniemoĝliwiajÈ dalsze
prace. Nie miaïo to wiele wspólnego z rzeczywistoĂciÈ. Prawda byïa
taka, ĝe to metro budowaliĂmy
przy pomocy ZwiÈzku Sowieckiego
i za jego pieniÈdze. Po tzw. polskim
paědzierniku nastÈpiïo gwaïtowne
ochïodzenie stosunków z Wielkim
Bratem i on przestaï nam w tym
wzniosïym dziele pomagaÊ.

Najkrótsza linia
najdïuĝej budowana
W 1982 r. rzÈd Polsi Ludowej zawarï
umowÚ ZwiÈzkiem Radzieckim
o
pomocy
przy
budowie
Warszawskiego Metra. 23 grudnia
1982 r. rzÈd podjÈï uchwaïÚ nr
266/82 o budowie pierwszej linii
metra w Warszawie. 15 kwietnia

1983 r. budowa ruszyïa. Konstruowanie pierwszego 11-kilometrowego odcinka Kabaty – Politechnika trwaïo z problemami
12 lat, aĝ do uroczystego otwarcia
7 kwietnia 1995 r. Po kolejnych
13 latach, 25 paědziernika 2008 r.
budowa pierwszej linii metra zostaïa zakoñczona. I tym sposobem
przestaliĂmy byÊ jednÈ z dwóch
stolic europejskich nie posiadajÈcÈ
kolei podziemnej. Za to mogliĂmy
siÚ pochwaliÊ, ĝe mamy najkrótszÈ
liniÚ najdïuĝej budowanÈ.

Stacja Plac Wilsona
– uznawana za najïadniejszÈ
na Ăwiecie.

Z metra korzysta dziennie ok. 500
tysiÚcy
pasaĝerów.
Metro
Warszawskie zatrudnia ok. 1500
osób.
A tak kopali
w latach 50.

Dzisiejsze metro
Tak zwana I linia metra przebiega
przez dzielnice Ursynów, Mokotów
¥ródmieĂcie, ¿oliborz, i Bielany.
Caïa trasa liczy 23,1 km i posiada
21 stacji. Linia ta ïÈczy poïudniowe
i póïnocne dzielnice lewobrzeĝnej
Warszawy z centrum miasta. Czas
przejazdu caïej linii od Kabat do
Mïocin wynosi 38 minut 20 sekund.
PociÈgi kursujÈ codziennie miÚdzy
5.00 a póïnocÈ, co kilka minut,
w weekendy zaĂ do 3.00 rano.

Tabor
Jak ïatwo siÚ domyĂliÊ, pierwsze
skïady byïy produkcji radzieckiej
(nieco póěniej okreĂlanej juĝ jako
rosyjskie). W sumie jeědzi po
torach metra 22 skïady liczÈce po 6
wagonów. I tu ciekawostka. Ostanie
tej produkcji skïady dokupiono
w ... 2007 roku. Okazaïy siÚ bowiem
znacznie lepsze, trwalsze i prostsze
w obsïudze (i konserwacji) od
rodzimych
skïadów
AlstomKonstal, których w latach 2000
– 2005 zakupiono 18 Metropolis.
Równieĝ majÈcych po 6 wagonów.
W ostatnich latach zawarto kontrakt na dostawÚ 35 skïadów z konsporcjum Siemens-Newag o wdziÚcznej nazwie Inspiro. Te ostatnie to
juĝ zupeïnie inna bajka. Na wskroĂ
nowoczesne. Jednoczïonowe poïÈczone piÚcioma przegubami (taki-

Inspiro – pechowe
cudo techniki.

II linia metra
Kilka lat temu, w 2010 roku rozpoczÚto drÈĝenie drugiej linii metra.

WnÚtrze
Inspiro dïugie
i wygodne.

ZdjÚcia Internet

Wspóïczesny
tunel

mi samymi jak w tramwajach
Swing). No i ta chyba nowoczesnoĂÊ staïa siÚ przyczynÈ nieszczÚĂcia. Zupeïnie niedawno jeden ze
skïadów zapaliï siÚ. W zwiÈzku
z tym wszystkie juĝ dostarczone
Inspiro, a byïo ich 6, zostaïy wycofane z eksploatacji i skierowane do
szczegóïowego przeglÈdu.

Na odcinku od Ronda Daszyñskiego
po ul. TargowÈ na Pradze. BÚdzie
ona ïÈczyÊ WolÚ z PragÈ. Docelowo
ma przebiegaÊ od stacji Mory za
WisïÚ w stronÚ Bródna i Gocïawia.
Teraz tzw. tarcze drÈĝÈ tunele pod
przyszïe torowiska. I, niestety, nie
idzie to bez problemów. Wpierw
zalaïo tunel pod WisïostradÈ,
potem zaczÚïy pÚkaÊ domy przy ul.
¥wiÚtokrzyskiej, póěniej stare
kamienice na Targowej... No, majÈ
budowniczowie z tym metrem problemów od metra. Ale chyba siÚ
uda i w koñcu ten najlepszy sposób na przewoĝenie milionów warszawiaków bÚdzie w peïni realizowany.
Witold Romanowski
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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. ¿elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57
– ul. ¿elazna 41
– ul. ucka 18 i ul. ucka 20
– al. Jana Pawïa II 61
– ul. Z. Sïomiñskiego 15, 17 i 19
– ul. Grzybowska 2
– ul. Czerniakowska 131
– ul. Sady ¿oliborskie 2
– ul. Oboěna 9
– ul. Franciszkañska 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; 600 413 802;
– tel. 22 841 04 55; 600 413 802;
– tel. 22 832 44 43;
– tel. 22 211 32 21;
– tel. 22 635 18 22;
– tel. 602 232 298

– ul. ¿elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57
– ul. ¿elazna 41
– ul. ucka 18 i ul. ucka 20
– al. Jana Pawïa II 61
– ul. Z. Sïomiñskiego 15
– ul. Z. Sïomiñskiego 19
– ul. Grzybowska 2
– ul. Czerniakowska 131
– ul. Oboěna 9
– ul. Franciszkañska 14
– ul. Bonifraterska 8
– ul. Sady ¿oliborskie 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 Spóïdzielni znajduje siÚ przy ul. ¿elaznej 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 Spóïdzielni www.dembud.pl
Prezes ZarzÈdu SBM „DEMBUD” Witold Romanowski przyjmuje w kaĝdÈ ĂrodÚ w godz. 10–16
ZastÚpca Prezesa ds. technicznych Jacek Kos przyjmuje w kaĝdy poniedziaïek w godz. 10–18
Peïnomocnik ZarzÈdu ds. Eksploatacji Krzysztof ¥cisïowski przyjmuje w kaĝdy poniedziaïek w godz. 12–18
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