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Znowu rok zlecia . Szybko, by nie powiedzie , e b yskawicznie. Ani si  cz owiek obejrza , a tu ju

grudzie , wi ta i zaraz Nowy Rok. 2014.

A jaki by  ten poprzedni? Dla nas, Spó dzielni „Dembud”. Przede wszystkim bardzo pracowity. 

Mieli my przecie , ci gle jeszcze niezako czon  rewolucj mieciow . I perturbacje zwi zane 

z wprowadzaniem nowej ustawy reguluj cej sprawy wywozu nieczysto ci. To jedno. By o to absor-

buj ce Spó dzielni , ale – tak s dz , jestem o tym g boko przekonany – dali my sobie z tym rad .

Kolejna sprawa. Nie zasypiamy gruszek w popiele. Ci gle pracujemy nad tym eby y o si  nam 

w naszych osiedlach wygodniej, przyjemniej i adniej. Wiele rodków po wi cili my m.in. na stwo-

rzenie ogródka zabaw dla dzieci. Piszemy o tym wewn trz numeru. Modernizowali my tak e osie-

dlow  ziele . S  teraz adniejsze. Pracowali my nad zmian  designu niektórych klatek schodowych. 

S   bardziej eleganckie, kolorowe...

I wreszcie sprawa najwa niejsza. Rok 2013 by  czasem rozpocz cia naszych kolejnych budów. 

Realizujemy trzy obiekty w ró nych cz ciach miasta. To sporo, jak na jeden rok, nie uwa acie 

Pa stwo?

Ko cz c chcia bym yczy  wszystkim mieszka com i osobom pracuj cym w zasobach SBM 

„Dembud” zdrowych, spokojnych, ciep ych i rodzinnych wi t Bo ego Narodzenia oraz szcz liwego 

2014 roku. 

Witold Romanowski 

Szanowni
Pa stwo
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Osiedle „Prezydenckie”

Zarz d Spó dzielni Budowlano-Miesz ka-
niowej „DEMBUD” uprzejmie informuje, 
e Uchwa  Zarz du Nr 65/12/2013 z dnia 

02.12.2013r. od 01.01.2014r. obowi zuj
w Spó dzielni nowe stawki op at eksplo-
atacyjnych (niezale nych od Spó dzielni)
za zajmowane lokale w Osiedlu „Prezy-
denckim” w cz ci dotycz cej op aty za 
wieczyste u ytkowanie gruntu. 
Uzasadnienie zmian: 
– miesi czna stawka dla lokalu 

mieszkalnego wynosi a 0,43 z /m2

i wzros a do 0,64 z /m2

– miesi czna stawka dla lokalu 
u ytkowego  wynosi a 0,53 z /m2

i wzros a do 0,79 z /m2.
Podstaw  prawn  tej podwy ki jest wypo-
wiedzenie z dnia 29.11.2012 r. dotychcza-
sowej wysoko ci op aty rocznej z tytu u
u ytkowania wieczystego gruntu wydane 
przez Cz onków Zarz du Dzielnicy ród-
mie cie okre laj ce now  warto  dzia ki
nr 3/2 przy ul. S omi skiego a tak e nowe 
op aty roczne zwi zane z prawem u ytko-
wania wieczystego obowi zuj ce od 
01.01.2013 r. w okresie 2013–2015 r.
Jednocze nie Urz d informuje, e ze 
wzgl du na to, e nowa zaktualizowana 
wysoko  op aty rocznej przewy sza co 
najmniej dwukrotnie wysoko   dotych-
czasowej op aty, zgodnie z art. 77 ust. 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomo ciami
z dnia 21.08.1997 r. nowa zaktualizowana 
op ata p atna b dzie wg poni szego 
wyszczególnienia:
• w 2013 r. – dwukrotno  op aty dotych-

czasowej co  daje kwot  0,43 z  za m2

lokalu mieszkalnego miesi cznie
• w 2014 r. – trzykrotno  op aty dotych-

czasowej co  daje kwot  0,64 z  za m2

lokalu mieszkalnego miesi cznie
• w 2015r. – czterokrotno  op aty dotych-

czasowej co daje kwot  0,85 z  za m2

lokalu mieszkalnego miesi cznie
• w 2013r. – dwukrotno  op aty dotych-

czasowej co  daje kwot  0,53 z  za m2

lokalu u ytkowego miesi cznie
• w 2014r. – trzykrotno  op aty dotych-

czasowej co daje kwot  0,79 z  za m2

lokalu u ytkowego miesi cznie
• w 2015r. – czterokrotno  op aty dotych-

czasowej co daje kwot  1,05 z  za m2

lokalu u ytkowego miesi cznie

Ponadto w wypowiedzeniach z dnia 
29.11.2012 r. okre laj cych now  warto
dzia ki zosta a ona uwzgl dniona przy wyli-
czeniu op aty rocznej 3% stawka za u yt-
kowanie wieczyste gruntu w cz ci doty-

cz cej lokali gara owych G1, G2, G3. 
Spó dzielnia na 2013 r. nie dokona a zmia-
ny stawki z tytu u u ytkowania wieczyste-
go gruntu za miejsca postojowe w lokalu 
gara owym wielostanowiskowym pod-
trzymuj c stanowisko, e zwi kszona staw-
ka procentowa z 1% na 3% jest nieuzasad-
niona, gdy  nie nast pi a trwa a zamiana 
sposobu korzystania z nieruchomo ci. 
Na dzia ce Nr 3/2 przy ul. S omi skiego
15, 17 i 19 zrealizowano budynki o pod-
stawowej funkcji mieszkaniowej i jedno-
cze nie zgodnie z wymogami decyzji 
o pozwoleniu na budow , obok funkcji 
mieszkaniowej realizowany budynek 
musia  mie  zapewnion  odpowiedni
liczb  miejsc postojowych w gara u pod-
ziemnym oraz lokale u ytkowe w parte-
rach.
Nie zmieni o to jednak funkcji mieszkanio-
wej jako podstawowego celu, na który 
przeznaczono dzia k  gruntu Nr 3/2. Od 
pocz tku u ytkowania budynków naliczo-
na op ata roczna za u ytkowanie wieczy-
ste gruntu wynosi a 1%, co by o zgodne 
z przepisami (art. 73 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomo ciami). 
Spó dzielnia 11.01.2013 r. z o y a odwo a-
nie do Samorz dowego Kolegium 
Odwo awczego od w/w podwy ek okre-
lonych w wypowiedzeniach z dnia 

29.11.2012 r. wydanych przez Cz onków
Zarz du Dzielnicy ródmie cie, a roz-
strzygni cie ma nast pi  w 2014 r., dlate-
go na rok 2014 zostaje ustalona w op a-
tach za lokal mieszkalny i u ytkowy nowa 

wysoko  stawki (zaliczki) na poczet op a-
ty za u ytkowanie wieczyste gruntu.

Osiedle „Ostrowska”

Zarz d informuje, e z dniem 01.01.2014 r. 
ulega zmianie (zmniejszeniu) op ata eks-
ploatacyjna dla lokali do, których przyle-
gaj  hole pozostaj ce w wy cznym 
korzystaniu przez u ytkowników tych 
lokali – Uchwa a Zarz du Nr 66/12/2013 
z dnia 02.12.2013 r.
Podstaw  nalicze  op at eksploatacyjnych 
dla w/w lokali stanowi  b dzie powierzch-
nia tych lokali, wynikaj ca z kartoteki loka-
li, natomiast za przypadaj c  na dany 
lokal powierzchni  holu naliczane b d
op aty w wysoko ci 50% op aty wynikaj -
cej z kosztów eksploatacji ogólnej.

Podatek od nieruchomo ci
na 2014 rok – wszystkie osiedla

Zarz d informuje, e z uwagi na zwi kszenie 
o 0,01 z  za m2 powierzchni lokalu mieszkal-
nego w skali roku i o 0,21 z  za m2 powierzch-
ni lokalu u ytkowego w skali roku nie ulegaj
w 2014 roku zmianie stawki op at eksploata-
cyjnych za lokale o statusie spó dzielczego 
w asno ciowego prawa w cz ci dotycz cej 
podatku od nieruchomo ci.
Podwy ka ta zostanie uwzgl dniona 
w rozliczeniu rocznym za 2014 rok.

El bieta Szostak
Zast pca Prezesa Zarz du

ds. Ekonomicznych

Zmiana stawek op at eksploatacyjnych 
wprowadzonych od 01.01.2014 r.
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Radca prawny Marcin Bagi ski

Tradycyjnie ju  w kolejnym numerze 
„Kuriera Dembudu” Zarz d przekazuje 
Pa stwu informacje o aktualnym stanie 
spraw dotycz cych op at za u ytkowanie 
wieczyste gruntów, na których stoj
budynki zarz dzane przez Spó dzielni .
Sprawy te ci gn  si  ca ymi latami i nie 
zapad y jeszcze wszystkie orzeczenia 
nawet w kwestii podwy ek op at dokona-
nych w 2010 roku. Ka da nieruchomo
w postaci dzia ki gruntu lub wyodr bnio-
nego lokalu stanowi odr bny podmiot, dla 
którego wyznaczana jest nowa, podwy -
szona op ata za u ytkowanie wieczyste lub 
zmieniana jest procentowa stawka op aty 
rocznej z 1% na 3% warto ci gruntu. 
Trzeci  grup  spraw stanowi  wnioski 
Spó dzielni o aktualizacj  op aty rocznej za 
u ytkowanie wieczyste, z uwagi na spadek 
warto ci gruntu.

Trzeba raz jeszcze podkre li , e Spó dzielnia 
jest stron  post powa  dotycz cych tylko 
tych gruntów, których Spó dzielnia jest u yt-
kownikiem (b d  wspó u ytkownikiem) wie-
czystym.

Oznacza to, e Spó dzielnia w sprawach 
tych reprezentuje jedynie osoby maj ce 
spó dzielcze w asno ciowe prawa do lokali 
w danej nieruchomo ci. Wszyscy nato-
miast w a ciciele wyodr bnionych lokali s
podmiotami post powa  dotycz cych
jedynie ich lokali, ich praw w asno ci 
i musza samodzielnie bra  udzia  w swoich 
sprawach, pilnowa  terminów, odbiera
i sk ada  pisma i wnioski, sk ada  odwo a-
nia, zleca  wykonanie operatu szacunko-
wego, wnosi  o powo anie bieg ego itp. 

Spó dzielnia mo e jedynie pomaga
Pa stwu w tych sprawach, udost pnia
sygnatury wyroków s dowych, w których 
w sprawach tocz cych si  z udzia em 
Spó dzielni zapad y wyroki, umieszcza  na 
stronie internetowej wzory pism czy odwo-
a  – ale zawsze tylko w a ciciel danego 
lokalu mo e skutecznie wyst powa
w swojej sprawie. Jest to szczególnie 
wa ne zw aszcza przy sprawach formal-
nych, jak zachowanie terminów s dowych, 
wnoszenie op at i wpisów s dowych we 
w a ciwej wysoko ci i w wyznaczonym ter-
minie, sk adanie odpowiedniej liczby odpi-
sów pism itp. Cz sto w a nie z powodu 
uchybie  czysto formalnych (jak np. dwu-
krotne niepodj cie awiza pocztowego) s d
lub Samorz dowe Kolegium Odwo awcze 

oddala pozew lub wniosek i pozbawia w a-
ciciela lokalu dalszej mo liwo ci s dowe-

go dochodzenia swoich racji.

W ostatnim numerze „Kuriera Dembudu” 
z czerwca 2013 r. informowali my Pa stwa 
o aktualnym stanie tocz cych si  spraw 
dotycz cych kwestii op at za u ytkowanie 
wieczyste. Stan ten zmieni  si  w przypadku 
niektórych osiedli „Dembudu”, dlatego 
poni ej krótka informacja o aktualnym sta-
nie tych spraw:

– Osiedle elazna
Osiedle to po o one jest na trzech dzia kach, 
czyli na dzia ce nr 18/5 stoj  budynki przy ul. 

elaznej 67 i 69a oraz Krochmalnej 57, na 
dzia ce nr 68, na której trwa realizacja inwe-
stycji w postaci budowy domu przy ul. 
Krochmalnej 55 i dzia ce nr 18/3, na której 
stoi komunalny budynek przy ul. elaznej 69 
– dzia ka ta zosta a ju  przekazana Urz dowi 
Dzielnicy.

S d Rejonowy dla Warszawy-Woli wyda
dwa orzeczenia, w których uzna , e doko-
nane przez Urz d Dzielnicy wypowiedze-
nie wysoko ci op aty rocznej za u ytkowa-
nie wieczyste powy szych dzia ek jest 
bezskuteczne, z powodu braku stosowne-
go umocowania osoby podpisuj cej te 
wypowiedzenia. Dotyczy to dzia ek nr 18/3 
i nr 68 (w tej ostatniej sprawie orzeczenie 
s du z 25.11.2013 r. jest jeszcze nieprawo-
mocne). Sprawa dotycz ca najwi kszej 
dzia ki nr 18/5, ze wzgl du na du  war-
to  przedmiotu sporu, jest rozpatrywana 
przez S d Okr gowy, który wyznaczy  ter-
min pierwszej rozprawy na 3 stycznia 
2014 r.

– Osiedla ucka
Osiedle le y na dwóch dzia kach: nr 32 
i nr 24/4. Tu S d Rejonowy dla Warszawy-

Woli wyda  dwa wyroki, oba korzystne 
dla Spó dzielni, w dniach 18.04.2013 r. 
i 20.06.2013 r. Wyroki te s  ju  prawo-
mocne, a strona pozwana, czyli m.st. 
Warszawa nie wnosi o od nich apelacji.

Sprawy o podwy szenie z 1% na 3 % 
stawki op aty rocznej za u ytkowanie 
wieczyste
Spó dzielnia jest wspó u ytkownikiem wie-
czystym gruntu w osiedlach Prezydenckim 
i Grzybowska, z uwagi na wspó w asno
lokali gara owych w tych osiedlach. Urz d

ródmie cie uzna , e zamiana spó dziel-
czego w asno ciowego prawa do miejsca 
postojowego w tych gara ach na wspó -
w asno  lokalu gara owego stanowi trwa-

 zmian  sposobu korzystania z nierucho-
mo ci i podwy szy  z 1% na 3% stawk
op aty rocznej za u ytkowanie wieczyste. 
Jest to oczywi cie nielogiczne, gdy  w ad-
nej mierze nie zmieni  si  ani cel, na jaki 
zosta  oddany grunt w u ytkowanie wie-
czyste, ani nie uleg  zmianie sposób korzy-
stania z miejsca postojowego w gara u. 
Spó dzielnia z o y a odwo ania, w  cz ci 
jej dotycz cej i uzyska a korzystne wyroki 
s dów – odnosz ce si  oczywi cie tylko do 
spó dzielców maj cych spó dzielcze prawa 
do miejsc postojowych. W a ciciele tych 
miejsc sami sk adali odwo ania, o ile si  na 
to zdecydowali, i wed ug posiadanych 
informacji uzyskiwali ró ne orzeczenia, 
a ich sprawy s  na ró nych etapach post -
powa .

Sprawa aktualizacji warto ci gruntów
Ze wzgl du na zmieniaj ce si  ceny grun-
tów w centrum Warszawy, jak te  z uwagi 
na to, e ceny gruntów niektórych osiedli 
„Dembudu”, stanowi ce podstaw  do 
naliczania op at za u ytkowanie wieczy-
ste, ustalane by y w latach du ego wzro-
stu cen (cz sto warto  ta mia a charak-
ter spekulacyjny) – Spó dzielnia sk ada
wnioski o aktualizacj  op aty rocznej. 
W razie nieuwzgl dnienia naszego wnio-
sku, Spó dzielnia sk ada odwo ania 
i wykorzystuje wszelkie rodki prawne 
w celu uzyskania korzystnej decyzji.

Nale y pami ta , e op aty za grunt maj
charakter powtarzalny i ca y czas trwa 
swoista walka mi dzy w a cicielem grun-
tu (który chce uzyska  jak najwy sz
op at ), a u ytkownikiem wieczystym, 
zainteresowanym w utrzymaniu (lub 
zmniejszeniu) tej op aty.

Informacja na temat op at za u ytkowanie
wieczyste gruntów i o sprawach s dowych
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ZACZ LI MY
DYNASYInspektor Nadzoru 

Robót Budowlanych
mgr in . Albert 
Chmielewski

Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na 
budow , oraz jej uprawomocnieniu, 
zosta a podpisana umowa na generalne 
wykonawstwo budynku przy ul. Dynasy 
18. W trakcie konkursu Zarz d SBM 
DEMBUD wybra  firm  F.B.I. TASBUD. 
Protokó  przekazania placu budowy pod-
pisano 20 listopada 2013 roku. Na 10 
grudnia wygrodzony jest teren budowy 
oraz wykonane tymczasowe przy cze 
elektryczne na cele budowy. Trwaj  prace 
przy organizacji budowy drogi tymczaso-
wej oraz placu pod zaplecze budowy. 
Jednocze nie wykonywane s  prace pro-
jektowe dotycz ce konstrukcji ciany 
szczelinowej budynku. Rozpocz cie prac 
budowlanych zaplanowano na po ow
stycznia 2014 roku.

Tu powstan
Dynasy 18
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SBM „Dembud” rozpoczyna sprzeda
mieszka  w unikalnym miejscu na 
warszawskiej skarpie przy ulicy Dynasy 18 
w pobli u Traktu Królewskiego i dwóch 
stacji metra: „Nowy wiat – Uniwersytet” 
oraz „ Centrum Nauki Kopernik.

KONTAKT:
Katarzyna 
Ko la
Kierownik 
Dzia u

Lokalowo-Cz onkowskiego
tel: 795-129-222
e-mail:
katarzyna.kosla@dembud.pl
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Plany mieszka  przy ul Dynasy 18
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Plany mieszka  przy ul Dynasy 18
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KROCHM
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Stan zaawansowania robót na 10 
grudnia 2013 roku to przykryta 
po ow  stropu 6. kondygnacja 
nadziemna czyli 5 pi tro. Roboty 
trwaj  w bardzo szybkim tempie, 
wszystko po to, aby skorzysta  jak 
najwi cej z agodnej do tej pory 
zimy. Zako czenie prac zwi zanych 
z wykonywaniem konstrukcji el-
betowej zaplanowano na 20 grud-
nia 2013 roku, co jest terminem 
wyprzedzaj cym harmonogram. 
Równocze nie z wznoszeniem 
konstrukcji trwaj  prace zwi zane 
z obróbk  powierzchni cian szcze-
linowych w gara u. Rozpocz to 
wykonywanie murów. Pocz tek
nowego roku to dalsze prace zwi -
zane z murowaniem cian oraz roz-
pocz cie wykonywania instalacji. 
Podpisanie protoko u przekazania 
Generalnemu Wykonawcy – firmie 
F.B.I. TASBUD, placu budowy mia o
miejsce 13 marca 2013 r. Do tej 
pory wykonano ok. 50% planowa-
nej inwestycji.
W zwi zku z ko cz cymi si  pra-
cami przy wykonywaniu kon-
strukcji elbetowej, chcia bym 
poinformowa  mieszka ców 
Osiedla elazna przy elaznej 67, 
69a oraz Krochmalnej 57, e od 
nowego roku ustan  nieprzyjem-
ne ha asy zwi zane z monta em
oraz demonta em szalunków. 
Chcia bym jednocze nie w imie-
niu Spó dzielni Budowlano-
Mieszkaniowej „DEMBUD” 
podzi kowa  za dotychczasow
wyrozumia o  oraz prosi  o jesz-
cze troch  cierpliwo ci. Zrobimy 
wszystko, aby prace zwi zane 
z budow  „Kamienicy pod 
Pi tkami” zako czy y si  jak naj-
szybciej a uci liwo ci z tym 
zwi zane by y jak najmniejsze.

Inspektor Nadzoru 
Robót Budowlanych
mgr in . Albert 
Chmielewski

ALNA
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KO CZYMY L

Nasz budynek przy ul. Lirowej 44 na 
Ochocie ro nie w bardzo szybkim 
tempie. Protokó  przekazania placu 
budowy podpisano z Generalnym 
Wykonawc  – firm  Instalbud-
Rzeszów, 2 stycznia 2013 roku. Stan 
zaawansowania robót mo na okre-
li  na ok. 70%. Wykonano izolacje 

oraz obróbki blacharskie na dachu 
oraz tarasach, zamontowano okna, 
wykonano izolacje przeciwwilgo-
ciowe na stropie gara u, docieplo-
no strop gara u na poziomie –1. Na 
10 grudnia 2013 roku mamy wyko-
nane piony instalacyjne, 100% 
murów, trwaj  prace przy wykony-
waniu instalacji elektrycznych 
w lokalach mieszkalnych oraz przy 
wykonywaniu tynków. Rozpocz to
prace zwi zane z wykonaniem ele-
wacji budynku. Prace wykonywane 
s  zgodnie z harmonogramem a ich 
zako czenie przewidziano na trzeci 
kwarta  2014 roku.

Inspektor Nadzoru 
Robót Budowlanych
mgr in . Albert 
Chmielewski
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WMUROWANIE KAMIENIA W GIE

Uroczysto  wmurowania Kamienia 
W gielnego pod budynek przy ul. Lirowej 
44 na warszawskiej Ochocie odby a si
14 wrze nia b.r. o godz.11. Na spotkaniu 
obecni byli wszyscy przyszli mieszka cy
wznoszonego budynku wraz z rodzinami, 
którzy z wielkim zainteresowaniem przy-
gl dali si   post pom prac. Ch tnie ogl -
dali swoje lokale na obecnym etapie 
budowy przy pomocy na miejscu s u b
budowlanych, poruszaj c istotne dla sie-
bie szczegó y inwestycji. Obecni byli  te
przedstawiciele Rady Nadzorczej,  projek-
tanci – przedstawiciele firmy  HTT archi-
tekci: Z. Hofman, W. Thumenas i W.
R balski oraz przedstawiciele Generalnego 
Wykonawcy firmy „Instalbud-Rzeszów 
Sp. z o.o. Impreza przebieg a w bardzo 
mi ej i przyjaznej atmosferze.

Agnieszka Rumin
Kierownik 
Biura Zarz du
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ELNEGO PRZY ULICY LIROWEJ 44
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Zarz dzanie nieruchomo ciami polega na utrzymaniu nieruchomo-
ci przynajmniej w stanie niepogorszonym. Spó dzielnia podejmuje 

czynno ci maj ce na celu nie tylko utrzymanie osiedli i budynków 
b d cych w jej zasobach na dotychczasowym poziomie, ale podno-
szenie ich warto ci poprzez podejmowanie dzia a  zwi zanych 
z polepszeniem stanu technicznego i estetycznego.

Realizuj c powy sze oprócz prac zwi zanych z bie cym administro-
waniem i utrzymaniem budynków w roku 2013 zosta y wykonane 
nastepuj ce prace z udzia em pracowników dzia u remontowo-kon-
serwacyjnego, jak i firm zewn trznych:

Osiedle Ostrowska

Wymiana rur w pionach ciep ej wody (poz. -1, 0, 1) kl. II, IV, V, VI

Zmiana aran acji wn trz w pasa u us ugowym w budynku “A”
Wymiana schodów zewn trznych przy wej ciu do budynku 
„A” 

Modernizacja hydroforni w budynku “A”

Naprawa izolacji oraz wymiana obróbek blacharskich i rynien 
na pi trach 13 i 14 na klatce VI i VII
Nowe nasadzenia w donicach 

Czerniakowska 131

Wymiana szk a zadasze  nad balkonami ostatniej kondygnacji 
na szk o samoczyszcz ce

Grzybowska 2

Wyczyszczenie elewacji z piaskowca od strony pó nocnej

Naprawa coko ów wokó  budynku

Nowe nasadzenia krzewów od strony pó nocnej, po udniowej
i zachodniej
Naprawa izolacji tarasów poz. 8 w budynku A

Obo na 9

Uszczelnienie szachtów wentylacyjnych w lokalach 
u ytkowych w pomieszczeniu ochrony, w holu g ównym
oraz w klatkach schodowych; naprawa sufi tów po robotach 
uszczelniaj cych
Docieplenie elewacji od strony Teatru Polskiego poz. 2

Sady oliborskie 2

Naprawa odp ywu z tarasów na klatce II i IV

Naprawa izolacji poziomej i pionowej przy klatce IV i V

Nowe nasadzenia krzewów

Osiedle ucka

Wymiana rur ciep ej wody w budynku ucka 18

Zmiana aran acji wn trz holi wej ciowych oraz malowanie 
klatek schodowych VIII i IX

Naprawa tarasu poz. 8 klatka VI

Osiedle Prezydenckie

S omi skiego 15

Czyszczenie i uzupe nianie elementów elewacji kamiennej

Malowanie komory mietnikowej

Wykonanie docieplenia ciany kurtynowej cz ci biurowej 
budynku

Docieplenie poziomów rur centralnego ogrzewania, zimnej 
i ciep ej wody nad przejazdem 

Za o enie zamków elektromagnetycznych w drzwiach komory 
mietnikowej

Wyci cie drzew zagra aj cych przechodniom od strony 
ul. S omi skiego

S omi skiego 17

Czyszczenie i uzupe nianie elementów kamiennych elewacji 

Naprawa i wymiana schodów zewn trznych

Modernizacja placu zabaw

Naprawa izolacji od strony budynku S omi skiego 15

Malowanie komory mietnikowej

Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach 
komory mietnikowej

S omi skiego 19

Naprawa i uzupe nienie kamiennych elementów elewacji 

Naprawa kamiennych parapetów nad wyjazdem z gara u
(poziom -1)

Naprawa chodnika

Malowanie komory mietnikowej
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach 
komory mietnikowej
Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Osiedle elazna

Naprawa elewacji na klatce III

Wymiana rejestratora do systemu monitoringu 

Przebudowa mietnika i wydzielenie nowego dla budynku
elazna 69

Doszczelnienie werand klatek III, IV, VIII, IX, X
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach 
altany mietnikowej
Przebudowa miejsca postojowego i pomieszczenia szatni 
dla ochrony 

elazna 41

Wymiana szyb w drzwiach po arowych korytarzy pi tro II, III, 
IV, V
Zamontowanie zamków elektromagnetycznych w drzwiach 
komory mietnikowej

Jacek Kos 
Zast pca Prezesa Zarz du
ds. Technicznych

Prace remontowe 
i utrzymanie zieleni 
w roku 2013
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Idealnym miejscem na sp dzenie czasu 
z dzie mi s  place zabaw. Spó dzielnia 
„Dembud” przedstawia place zabaw, które 
cieszy y najm odsze pociechy w okresie let-
nim. Ka dy niezale nie od wieku znalaz  co
dla siebie. 
Plac zabaw na Osiedlu elazna jest wyposa-
ony w wiele urz dze , znajdziemy tam 

mi dzy innymi wie yczk  ze lizgawk , kolo-
row  karuzel , piaskownic , hu tawk
i koniki na spr ynach oraz lokomotyw
z wagonami. Pod o e pod urz dzeniami 
zosta o wy o one mi kk  nawierzchni
z gumowych p yt.
Na placu zabaw znajduj cym si  na Osiedlu 
Prezydenckim mo na znale  wiele atrakcji, 
zosta  wyposa ony w koniki na spr ynach, 
karuzel , wie yczk  ze lizgawk  i ciank

wspinaczkow , a tak e w urz dzenia do fit-
ness.  W tym roku plac zabaw zosta  podda-
ny rewitalizacji i do wyposa enia do czy
kolorowy jeep i nowa piaskownica. Pod o e
wokó  urz dze  tak e zosta o wy o one spe-
cjaln  mi kk  nawierzchni  z p yt gumo-
wych, jest ona bezpieczna dla dzieci i aden 
upadek nie jest im straszny. Rodzice obser-
wuj c swoje pociechy mog  si  relaksowa
na nowych awkach z oparciem. Dodatkowo 
woko o ogrodzenia dosadzono nowe ro li-
ny. Pozosta a cze  nawierzchni zosta a
wy o ona traw .
Spó dzielnia serdecznie zaprasza dzieci 
z innych osiedli do odwiedzania placu zabaw 
na Osiedlu Prezydenckim oraz Osiedlu 

elazna.
W okresie zimowym place zabaw nie b d
od nie ane, w zwi zku z tym nale y zacho-
wa  szczególn  ostro no  podczas poru-
szania si . Katarzyna Kobus 

Administrator

Place
zabaw
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m. in. butelki szklane,

szklane opakowania
po kosmetykach

pozosta e odpady, 
których nie mo emy

wrzuci  do czerwonego 
i zielonego pojemnika

Osobno zbierane b d :

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

puszki 

Nowe zasady
segregowania

odpadów

s oiki

SZK O
OPAKOWANIOWE

SEGREGOWANE
SUCHE

ODPADY
ZMIESZANE

Nie wrzucamy: t ustego
papieru, tapet, odpadów 
higienicznych, butelek po 

olejach spo ywczych i samo-
chodowych, styropianu, 

gumy, puszek po farbach, 
opakowa  po aerozolach.

Nie wrzucamy: porcelany, 
ceramiki, doniczek, arówek,

szyb, szk a sto owego.

Nie wrzucamy: odpadów niebez-
piecznych m.in.: leków przetermi-
nowanych, farb, olejów i ich opa-
kowa , opakowa  po rodkach
ochrony ro lin oraz odpadów, 

które mog  by  zbierane selektyw-
nie lub przeznaczone do kompo-

stowania.

odpady zielone,

np. li cie (minimum cztery razy w 

roku - dwa razy wiosna i dwa razy 

jesienia)

odpady wielkogabarytowe,

np. kanapa, szafa

„elektro mieci” – zu yty sprz t elektroniczny

i elektryczny b dzie przyjmowany

w punktach selektywnego

zbierania odpadów

komunalnych

Przypominamy
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W zwi zku z konieczno ci  przesuni cia terminu wyboru firm 
odbieraj cych odpady komunalne, Miasto Sto eczne Warszawa 
wprowadzi o z dniem 1 lipca 2013 r. system pomostowy. 
W ramach tego systemu z t  sam  cz stotliwo ci  i przy wyko-
rzystaniu tych samych pojemników odbierane odpady zmiesza-
ne, surowcowe, zielone i „wielkogabaryty”. 
Zgodnie z zaleceniami Prezydent Miasta Warszawy, Spó dzielnia
przygotowa a si  do selektywnej zbiórki odpadów, dlatego te
w altanach i komorach mietnikowych na wszystkich osiedlach 
zosta y zamontowane tablice z informacj , co nale y wrzuca  do 
danego pojemnika. W zale no ci od mo liwo ci osiedli, lokale 
u ytkowe korzystaj  z oddzielnych komor mietnikowych, ma to 
miejsce na Osiedlu Prezydenckim oraz Osiedlu ucka. Na pozo-
sta ych osiedlach i budynkach dla lokali u ytkowych zosta y
wydzielone osobne kontenery. Na Osiedlu elazna w altanie 
mietnikowej zosta o wydzielone miejsce na odpady komunal-

ne dla budynku komunalnego elazna 69.
Dla wygody mieszka ców, w komorach mietnikowych w kamie-
nicy przy ul. elaznej 41 oraz na Osiedlu elazna i Osiedlu 
Prezydenckim zosta y zamontowane domofony, za pomoc  któ-
rych mo na otwiera  drzwi przy u yciu kodu – indywidualny 
kod, który posiada ka dy mieszaniec (kod do klatki schodowej). 
Spó dzielnia sukcesywnie b dzie montowa a domofony na 
pozosta ych osiedlach.
Informacja dla mieszka ców osiedli. 
Raz w miesi cu do Urz du Miasta Spó dzielnia sk ada deklaracj
dotycz c  gospodarowania odpadami komunalnymi z aktualn
liczb  mieszka ców. W zwi zku z czym, SBM „DEMBUD” infor-
muje, e w przypadku zmiany ilo ci osób zamieszka ych, nale y
wype ni  deklaracj , które s  dost pne w Administracji Osiedla 
lub w Biurze Zarz du, tak  informacj  mo na tak e przes a
drog  mejlow  na adres biuro@dembud.pl. Zmian  ilo ci osób 

nale y zg osi  najpó niej do 26 dnia danego miesi ca za miesi c
kolejny (np. do 26 grudnia za stycze ).
W ka d  sobot , w godzinach 10.00-14.00, na terenie m.st. 
Warszawy ustawione s  kontenery przeznaczone do zbiórki 
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.

LP. DZIELNICA ADRES PUNKTU ZBIÓRKI

1 Mokotów
Parking przy ul. Blacharskiej 1 
róg al. Lotników.

2 ródmie cie
ul. My liwiecka
róg ul. azienkowskiej.

3 Wola
Zatoka parkingowa 
przy ul. Dzielna/Smocza 
naprzeciw ul. Dzielnej 13.

4 oliborz
ul. Pow zkowska
przy Cmentarzu Komunalnym 
– okolice p tli autobusowej.

Je eli posiadaj  Pa stwo wielkogabarytowy sprz tu elektryczny 
lub elektroniczny wystarczy zadzwoni  pod numer tel. 22 22-333-00 
lub wype ni  formularz na stronie www.elektrosmieci.pl, a pracowni-
cy ElektroEk odbior  sprz t z Pa stwa domu. Us uga jest bezp atna. 
W ramach funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach, raz w miesi cu istnieje mo liwo  bez-
p atnego zamówienia kontenera na odpady wielkogabarytowe. 
Je eli przeprowadzane s  prace remontowe, w a ciciel mieszkania 
we w asnym zakresie i na w asny koszt zamawia kontener na gruz. 

Katarzyna Kobus
Administrator

Realizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi w naszej  spó dzileni

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

W GARA U ZABRANIA SI

• MYCIA , CZYSZCZENIA, NAPRAW I REMONTÓW POJAZDÓW
• DO ADOWYWANIA AKUMULATORÓW 

PRZECHOWYWANIA: 

• MATERIA ÓW ATWOPALNYCH,  TRUJ CYCH STWARZAJ CYCH 
ZAGRO ENIE DLA LUDZI I MIENIA 

• RZECZY STANOWI CYCH PO YWK  DLA GRYZONI 

• PRZEDMIOTÓW GNIJ CYCH I ROZK ADAJ 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 .

Przy wyj-
ciach

z gara y na 
klatk  scho-
dow
zostan
zamiesz-
czone tabli-
ce informu-
j ce, do 
których
ka dy
mieszka-
niec powi-
nien si
ustosunko-
wa .
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Tylko „szyna”
Teraz przysz a kolej na najm odsze
dziecko naszej komunikacji zbioro-
wej, czyli metro. Dlaczego ono? 
Hmm, mam znajomego, zawodo-
wego speca od spraw transportu 
publicznego, i on od lat twierdzi, e
jedynym rozs dnym rozwi zaniem
tego problemu (który notabene 
trapi wszystkie aglomeracja wia-
ta) jest, jak to okre la, „szyna”, czyli 
tramwaje i kolej podziemna. Tylko 
„szyna” – zwyk  mawia  i ma stu-
procentow  racj .

Troch  historii
Wszystko zacz o si  kilka lat po 
odzyskaniu niepodleg o ci. W 1925 
r. podj to pierwsz  uchwa
o wybudowaniu metra w Warszawie, 
w 1927 r. zatwierdzono plany i roz-
pocz to badania geologiczne. 
W 1929 r. utworzono Referat Kolei 
Podziemnej, który mia  odpowiada
za budow . Wielki kryzys lat 30. 
spowodowa  wstrzymanie prac. 
W 1938 r. Stefan Starzy ski powo a
Biuro Studiów Kolei Podziemnej, 
które zaktualizowa o plany. 
Rozpocz to budow , któr  jednak 
przerwa  wybuch wojny. 
Drug  prób  podj to w 1951 roku. 
Budow  g bokiego metra rozpo-
cz to na Pradze w 1951 r. na trasie, 
która mia a przebiega  pod Wis ,

ale z powodu rosn cych kosztów 
ograniczono j  w 1953 r. do odcin-
ka do wiadczalnego na Pradze. 
Wybudowano wówczas ogromn
(prawie 7000 m³) komor  rozjazdo-
w  w rejonie szybu usytuowanego 
przy Radzymi skiej, w pobli u wia-
duktu kolejowego, oraz tunel szla-
kowy o rednicy 6 m i d ugo ci
1270 m prowadz cy od szybu przy 
ul. Naczelnikowskiej do wspomnia-
nej wcze niej komory rozjazdowej. 
W 1957 r. ostatecznie zatrzymano 
roboty. Mówi o si  wtedy, e wody 
podskórne uniemo liwiaj  dalsze 
prace. Nie mia o to  wiele wspólne-
go z rzeczywisto ci . Prawda by a
taka, e to metro budowali my 
przy pomocy Zwi zku Sowieckiego 
i za jego pieni dze. Po tzw. polskim 
pa dzierniku nast pi o gwa towne
och odzenie stosunków z Wielkim 
Bratem i on przesta  nam w tym 
wznios ym dziele pomaga .

Najkrótsza linia 
najd u ej budowana

W 1982 r. rz d Polsi Ludowej zawar
umow  Zwi zkiem Radzieckim 
o pomocy przy budowie 
Warszawskiego Metra. 23 grudnia 
1982 r. rz d podj  uchwa  nr 
266/82 o budowie pierwszej linii 
metra w Warszawie. 15 kwietnia 

Jak Pa stwo mogli zauwa y , komunikacja miejska to mój konik. Drugi, po 
budowaniu domów. Opisywa em na amach naszego „Kuriera Dembudu” histori
sto ecznych „czerwoniaków”, czyli autobusów przynale nych obecnie do MZA. 

1983 r. budowa ruszy a. Kon-
struowanie pierwszego 11-kilome-
trowego odcinka Kabaty – Poli-
technika trwa o z problemami 
12 lat, a  do uroczystego otwarcia 
7 kwietnia 1995 r. Po kolejnych 
13 latach, 25 pa dziernika 2008 r. 
budowa pierwszej linii metra zosta-
a zako czona.  I tym sposobem 
przestali my by  jedn  z dwóch 
stolic europejskich nie posiadaj c
kolei podziemnej. Za to mogli my
si  pochwali , e mamy najkrótsz
lini  najd u ej budowan .

Lata 80. Takie by y
pocz tki metra 
warszawskiego.
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mi samymi jak w tramwajach 
Swing). No i ta chyba nowocze-
sno  sta a si  przyczyn  nieszcz -
cia. Zupe nie niedawno jeden ze 

sk adów zapali  si . W zwi zku 
z tym wszystkie ju  dostarczone 
Inspiro, a by o ich 6, zosta y wyco-
fane z eksploatacji i skierowane do 
szczegó owego przegl du.

II linia metra
Kilka lat temu, w 2010 roku rozpo-
cz to dr enie drugiej linii metra. 

Z metra korzysta dziennie ok. 500 
tysi cy pasa erów. Metro 
Warszawskie zatrudnia ok. 1500 
osób.

Tabor
Jak atwo si  domy li , pierwsze 
sk ady by y produkcji radzieckiej 
(nieco pó niej okre lanej ju  jako 
rosyjskie). W sumie je dzi po 
torach metra 22 sk ady licz ce po 6 
wagonów. I tu ciekawostka. Ostanie 
tej produkcji sk ady dokupiono 
w ... 2007 roku. Okaza y si  bowiem 
znacznie lepsze, trwalsze i prostsze 
w obs udze (i konserwacji) od 
rodzimych sk adów Alstom- 
Konstal, których w latach 2000 
– 2005 zakupiono 18 Metropolis. 
Równie  maj cych po 6 wagonów. 
W ostatnich latach zawarto kon-
trakt na dostaw  35 sk adów z kon-
sporcjum Siemens-Newag o wdzi -
cznej nazwie Inspiro. Te ostatnie to 
ju  zupe nie inna bajka. Na wskro
nowoczesne. Jednocz onowe po -
czone pi cioma przegubami (taki-

Dzisiejsze metro
Tak zwana I linia metra przebiega 
przez dzielnice  Ursynów, Mokotów 

ródmie cie, oliborz, i Bielany. 
Ca a trasa liczy 23,1 km i posiada 
21 stacji. Linia ta czy po udniowe
i pó nocne dzielnice lewobrze nej
Warszawy z centrum miasta. Czas 
przejazdu ca ej linii od Kabat do 
M ocin  wynosi 38 minut 20 sekund. 
Poci gi kursuj  codziennie mi dzy
5.00 a pó noc , co kilka minut, 
w weekendy za  do 3.00 rano. 

Na odcinku od Ronda Daszy skiego
po ul. Targow  na Pradze. B dzie
ona czy  Wol  z Prag . Docelowo 
ma przebiega  od stacji Mory za 
Wis  w stron  Bródna i Goc awia.
Teraz tzw. tarcze dr  tunele pod 
przysz e torowiska. I, niestety, nie 
idzie to bez problemów. Wpierw 
zala o tunel pod Wis ostrad ,
potem zacz y p ka  domy przy ul. 

wi tokrzyskiej, pó niej stare 
kamienice na Targowej... No, maj
budowniczowie z tym metrem pro-
blemów od metra. Ale chyba si
uda i w ko cu ten najlepszy spo-
sób na przewo enie milionów war-
szawiaków b dzie w pe ni realizo-
wany. 

Witold Romanowski

Stacja Plac Wilsona 
– uznawana za naj adniejsz
na wiecie.

Wn trze
Inspiro d ugie

i wygodne.

Inspiro – pechowe 
cudo techniki.

Wspó czesny
tunel

A tak kopali
w latach 50.
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Administracja
Administracja Nr 1  – ul. elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57  – tel. 22 624 65 67
                                 – ul. elazna 41  – tel. 22 890 20 84; 602 280 681;
Administracja Nr 2  – ul. ucka 18 i ul. ucka 20  – tel. 22 620 97 90; 795 129 232;
Administracja Nr 3  – al. Jana Paw a II 61  – tel. 22 636 66 89; 784 584 031;
Administracja Nr 4  – ul. Z. S omi skiego 15, 17 i 19  – tel. 22 637 52 70; 607 885 293;
Administracja Nr 5  – ul. Grzybowska 2  – tel. 22 436 11 41; 600 413 802;
 – ul. Czerniakowska 131  – tel. 22 841 04 55; 600 413 802;
Administracja Nr 6  – ul. Sady oliborskie 2  – tel. 22 832 44 43;
 – ul. Obo na 9  – tel. 22 211 32 21; 
 – ul. Franciszka ska 14  – tel. 22 635 18 22;
 – ul. Bonifraterska 8  – tel. 602 232 298

Ochrona
Przy Administracji Nr 1  – ul. elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57  – tel. 22 654 01 93;
 – ul. elazna 41  – tel. 22 890 20 84;
Przy Administracji Nr 2  – ul. ucka 18 i ul. ucka 20  – tel. 22 654 18 58;
Przy Administracji Nr 3  – al. Jana Paw a II 61  – tel. 22 838 24 79; 
Przy Administracji Nr 4  – ul. Z. S omi skiego 15  – tel. 22 637 52 74;                                       
 – ul. Z. S omi skiego 19  – tel. 22 637 52 71; 
Przy Administracji Nr 5  – ul. Grzybowska 2  – tel. 22 436 11 52;
 – ul. Czerniakowska 131  – tel. 22 841 04 55; 
Przy Administracji  Nr 6  – ul. Obo na 9  – tel. 22 211 32 24;
 – ul. Franciszka ska 14  – tel. 22 635 18 22;
 – ul. Bonifraterska 8  – tel. 609 177 987;
 – ul. Sady oliborskie 2  – tel. 795 117 435

Biuro SBM „DEMBUD”
Biuro Spó dzielni znajduje si  przy ul. elaznej 41 lok. 9, tel. 22 620 11 74; 
22 652 18 75 do 77, fax 22 620 27 45;
Pon. 10–18, wt.-pt. 8–16
e-mail: biuro@dembud.pl; strona internetowa Spó dzielni www.dembud.pl 

Prezes Zarz du  SBM „DEMBUD” Witold Romanowski przyjmuje w ka d rod  w godz. 10–16

Zast pca Prezesa ds. technicznych Jacek Kos przyjmuje w ka dy poniedzia ek w godz. 10–18

Pe nomocnik Zarz du ds. Eksploatacji Krzysztof cis owski przyjmuje w ka dy poniedzia ek w godz. 12–18


