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Informacje dotyczące funkcjonowania Zarządu, Biura SBM ,,Żoliborz’’ w roku 2017. 
 
Zarząd w roku sprawozdawczym 2017 pracował w składzie: 
do WZC 2017 czteroosobowym: 

• Beata Stykowska – Prezes Zarządu , 
• Janusz Korczak – Wiceprezes Zarządu, 
• Józef Menes – Sekretarz Zarządu, 
• Michał Wojtaszek – Członek Zarządu. 

po WZC 2017 w związku z odwołaniem przez Walne Zgromadzenie Członków  p. 
Michała Wojtaszka w składzie trzyosobowym. 
 
Stworzyło to konieczność przyjęcia obowiązków i odpowiedzialności osób, które 
odeszły z pracy w Zarządzie ( p. Roman Kaczor z dniem 01.11.2014, p. Michał 
Wojtaszek z dniem 06.06.2017) na pozostałych trzech członków.  
W efekcie realizowaliśmy zadania wykraczające poza formalne obowiązki 
zapisane pierwotnie w umowach, które zostały określone w momencie, gdy 
istniał Zarząd pięcioosobowy. 
 
W 2017 roku Zarząd  odbył  28 protokołowanych posiedzeń, na których 
omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością naszej Spółdzielni.  
Zarząd zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami przewidzianymi Statutem 
podjął 23 uchwały. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Rady Nadzorczej. 
Członkowie Zarządu zostali zaproszeni i  uczestniczyli w 8 posiedzeniach, na 
których Zarząd wystąpił z 5 wnioskami oraz każdorazowo przedstawiał 
informację bieżącą ze swej działalności pomiędzy posiedzeniami Rady 
Nadzorczej. 
 
Na rzecz naszej Spółdzielni  na koniec 2017 roku pracowało: 
1. w zakresie zarządu, administracji i pionu technicznego : sześć osób na umowę 
o pracę ( w tym dwóch gospodarzy), pięć osób na okresowe umowy zlecenia  
     (w tym 4 gospodarzy). Trzy firmy współdziałały na podstawie umowy o 
współpracy (w tym jedna w zakresie doradztwa prawnego, jedna w zakresie 
usług księgowych i jedna w zakresie nadzoru techniczno-budowlanego). 
2. w zakresie konserwacji i drobnych napraw siedem firm na podstawie umowy o 
współpracę: 
• Instalatorstwo Sanitarne i Centralnego Ogrzewania A. Wołowiec, Ł. 
Pawlikowski   SC. - konserwacja instalacji zw, cw, co, 
• StarFax Ireneusz Maranowski -  konserwacja instalacji i urządzeń teleinforma -
tycznych, 
• Lux Mar Mariusz Jarosz - konserwacja instalacji elektrycznej, 
• Telros - konserwacja domofonów,  
• F.H.U. Comter Paweł Trojanowski– konserwacja bram, furtek, drzwi, 
• Otis Sp.z o.o.- konserwacja wind, 
• Juwentus Sp.z o.o.- ochrona, konserwacja telewizji przemysłowej. 
 
W roku sprawozdawczym  z dniem 01.07. rozwiązano umowę pomiędzy 
Spółdzielnią  a p. Barbarą Radlicz. Obowiązki (między innymi w zakresie 
uwłaszczeń) przejęła od 01.08. p. Alina Zgutka wyłoniona w trybie konkursu ofert 
spośród kilkudziesięciu zgłoszeń. 
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Wydatki poniesione  na zarządzanie i administrowanie Spółdzielnią są niższe w 
roku sprawozdawczym niż w roku 2016.  
 
 
 
 
Finanse Spółdzielni. 
 
Skrótowe omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok, 
szczegółowe przedstawia Komisja Rewizyjna RN. 
 
Zarząd Spółdzielni informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało 
przygotowane zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o rachunkowości. W 
szczególności należy zwrócić uwagę na pełne zbilansowanie zaliczek i kosztów 
za media w ramach bieżącego sprawozdania. 
 
Bilans za rok 2017 przedstawia się następująco: 

• dochód z działalności opodatkowanej wynosi 935 247, 85 zł. Dochód po 
opodatkowaniu i uwzględnieniu kosztów operacyjnych osiągnął kwotę  790 
518,73 zł. Jest lepszy do roku poprzedniego o 119 415,57 zł, 

• wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykazuje nadwyżkę kosztów 
nad przychodami w kwocie 429 781,74 zł. Wynik uwzględnia korektę nadpłat za 
media w wysokości 4 636,92 zł, korektę rozrachunków z tytułu zaliczek na media 
za rok 2016 w kwocie 107 318,09 zł, korekty przedawnionych rozrachunków 
występujących w księgach rachunkowych na kwotę 46 453,68 zł.  

Koszty łączne działalności Spółdzielni wyniosły 3 817 182,02 zł, w tym koszty 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości 2 614 814,90zł. Są one wyższe  niż w 
2016r. m.in. z racji pełnego rozliczenia kosztów za media w roku 
sprawozdawczym. Wydatki na naprawy bieżące kolejny rok  nie były wysokie i 
wyniosły 27 219,65 zł z zaplanowanych 50 000zł. 
Stan środków pieniężnych Spółdzielni rozlokowanych na kontach bankowych na 
koniec  2017r. wyniósł 2 923 363,16 zł. Zasoby finansowe są niższe tylko o 11% 
w stosunku do roku ubiegłego, choć wykonano remonty na kwotę 1 389 442,11zł. 
Zgromadzone fundusze zabezpieczają bieżące płatności, bezpieczną realizację 
remontów w roku 2018r. na kwotę 951 800 zł, oraz zabezpieczają kaucje z lokali 
użytkowych wpłacone przez Najemców.   
Środki stanowiące rezerwę finansową SBM są rozlokowane w kilku bankach. 
Lokaty wygenerowały dla Spółdzielni przychód w kwocie 49 949,98 zł jest to 
bardzo dobry wynik, wyższy o 6,335 zł od 2016r. biorąc pod  uwagę ciągle 
spadające odsetki z lokat. 
 
Zaległości lokali mieszkalnych (bez odsetek) na 31.12.2017r. wyniosły 85 493,78 
zł jest to o 17 tysięcy więcej niż w roku 2016. Tak jak w roku poprzednim 
największy wpływ na kwotę zadłużenia i jego wzrost mają 2 lokale należące do 
osób zmarłych, które  generują blisko 50% długu, Spółdzielnia ma ograniczone 
możliwości egzekucji, gdyż toczą się postępowania spadkowe. 
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Zaległości dla lokali użytkowych wyniosły 42 556,61 zł, jest to lepszy wynik w 
porównaniu do roku poprzedniego o 33 997,8zł, należy uznać go za bardzo 
bezpieczny. 
 
Z analizy sprawozdania finansowego za 2017r wynika, że dodatni wynik z 
działalności opodatkowanej Spółdzielni po pokryciu niedoborów z działalności 
GZM zamyka się kwotą  360 736,99zł.  Kwota ta będzie mogła zasilić fundusz 
remontowy Spółdzielni, o ile będzie taka wola Walnego Zgromadzenia. 
 
Na koniec roku 2017 stan FR będący sumą kwot zgromadzonych na kontach  
poszczególnych posesji wyniósł 1 301 192,55 zł. 
Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółdzielni to efekt racjonalnego podejścia do 
wydatków Spółdzielni, zabieganie o pełny najem lokali użytkowych, a także 
konsekwentna polityka windykacji należności. 
 
 Zarząd utrzymuje pełną płynność finansową i obecnie nie istnieją żadne 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności 
Spółdzielni. 

 

 Gospodarka lokalami użytkowymi. 

 Powierzchnia użytkowa w zasobach SBM „Żoliborz” przeznaczona na wynajem  
wynosi 3.861,55m2. Z  powierzchni  tej korzystało średniorocznie 50 firm. 
Przychody  z czynszu najmu tej powierzchni osiągnęły w 2017r. kwotę   
2 012 694,00zł netto.  
 
W 2016r kwota wpływów z tytułu czynszu  wyniosła 1 893 886,00 zł netto, czyli 
w 2017r. nastąpił wzrost przychodów o 6,3%. 
Uwzględniając przejściowe pustostany procent powierzchni wynajętej w 2017 
roku  kształtował się na poziomie średnio 97%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, 
jeśli uwzględni się sytuację na rynku warszawskim, który charakteryzuje się 
coraz szerszą ofertą lokali użytkowych oraz spadkiem cen najmu. Na samym 
Żoliborzu biura nieruchomości oferują kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni biurowej, sklepowej i usługowej. 
Saldo zadłużenia lokali użytkowych na koniec 2017r. wyniosło 29 548,00 zł, co 
stanowi około 15% średnich obrotów miesięcznych brutto na kontach lokali 
użytkowych. Tak niskie zadłużenie jest efektem stałej, bieżącej kontroli realizacji 
płac przez najemców. 
 
Niezmiennie wysokie przychody z najmu lokali użytkowych pozwoliły na 
utrzymanie  stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych na poziomie roku 
2016r. 
W 2017 roku ujemny wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie - 
429 781,74zł został pokryty z przychodów z najmu lokali użytkowych. 
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W okresie sprawozdawczym rozwiązano 1  umowę najmu z firmą Roboto 
Translation – Pl. Inwalidów 10, natomiast podpisano  2 umowy z nowymi 
najemcami: 
• Biznes Event – Pl. Inwalidów 10 
• STX Music – Pl. Inwalidów 10 
 
Dla potrzeb najmu przeprowadzono naprawy i remonty lokali użytkowych na 
kwotę 58 947,00zł netto, z czego 35.135 zł netto to koszty remontu 
ogólnodostępnego korytarza na I piętrze budynku Pl. Inwalidów 10, a nie 
pomieszczeń bezpośrednio użytkowanych przez najemców.  
Zarząd dąży do minimalizacji tego typu wydatków, ograniczając się do remontów 
absolutnie niezbędnych. W trakcie kadencji była też stosowana praktyka 
zawierania porozumień z nowymi najemcami w celu podziału kosztów remontów 
wynajmowanych lokali. W niektórych przypadkach Spółdzielnia nie wydatkowała 
środków finansowych znajdujących się na naszym rachunku bankowym. 
Rozliczenie inwestycji  w części przypadającej na Spółdzielnię następowało 
poprzez zbilansowanie z przyszłymi przychodami z najmu danego lokalu. Tym 
samym była to forma kredytowania tych wydatków Spółdzielni przez najemców. 
 
Z przychodów z lokali użytkowych zostały w Spółdzielni częściowo pokryte 
koszty remontów: 

• w 2016r w kwocie  337 115,64 zł  
• w 2017r w kwocie  312 752,17 zł. 

 
Na koniec 2017 r. średnie stawki z tytułu najmu za 1m2 wynosiły:  
• dla powierzchni podstawowej – 54,03zł, 
• dla powierzchni pomocniczej – 24,64zł, 
• dla powierzchni typu piwnice, suteryny – 22,50zł. 
 
Średnie stawki w Spółdzielni są wyższe, niż  stawki lokali oferowanych do wynajmu na 
Żoliborzu przez agencje nieruchomości. 
         
Roczne wpływy z dzierżawy powierzchni: dla stacji Polkomtela osiągnęły  
47 732zł netto,  a dla stacji Netii 6 600zł netto. Wpływy z najmu powierzchni 
reklamowej wyniosły 2 400 zł netto natomiast z tytułu funkcjonowania  ogródka 
gastronomicznego w sezonie letnim zainkasowaliśmy 2.000zł netto. W skali  
roku uzyskano z tych pozycji przychód  58 732 zł netto. 
 
W ramach zawartych umów najmu lokali użytkowych uzyskano także wpływy: 
 
• z tytułu opłaty za portiernię w budynku Pl. Inwalidów 10 w wysokości 57 282zł 
netto 
• z tytułu dzierżawy miejsc parkingowych w wysokości 14 400zł netto 
 
 
Wypracowane w ciągu kilku lat zasady gospodarki lokalami użytkowymi 
zapewniają niezmiennie wysokie przychody z czynszu oraz wysoką rentowność 
wynajmu powierzchni. 
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Zarząd nie dopuszcza do  powstawania znaczących pustostanów, które trwałyby 
wiele miesięcy bezzwłocznie przeprowadzając konkursy ofert na wynajem 
uwolnionej powierzchni użytkowej, bądź korzysta z pośrednictwa agencji 
nieruchomości. Do najmu powierzchni podstawowej są przypisane powierzchnie 
pomocnicze o stawce czynszu wynoszącej 50% stawki podstawowej. W 2017 
roku przychody miesięczne z przypisania powierzchni pomocniczej do umów 
najmu wyniosły 13 577zł miesięcznie netto, co w skali roku daje 162 924zł netto 
Systematycznie stosowana jest  waloryzacja stawek czynszu zgodnie ze 
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, w roku 2018 zwiększy to przychody o 
kwotę 41 495zł brutto. 
 
Zarząd czyni starania o najem powierzchni niestandardowych,  jak piwnice i 
suteryny po stawce czynszu za 1m2 zbliżonej do czynszu za powierzchnię 
pomocniczą. W grudniu 2017r  miesięczny przychód wyniósł 11 878zł netto, co 
w całym roku dało w przybliżeniu ok 140 000zł netto. 
 
W ramach umów najmu Spółdzielnia pobrała 256 113,56zł kaucji, które 
umieszczone na rachunkach bankowych przynoszą przychody w postaci odsetek 
bankowych. 
Najemcy poza umownymi stawkami najmu czynszu ponoszą również wszelkie 
opłaty eksploatacyjne.  
 
Zarząd minimalizuje też wielkość powierzchni wykorzystywanej dla jego potrzeb i 
biura Spółdzielni, co zwiększa powierzchnię oferowaną do wynajmu.  
 
 
 
Remonty, modernizacje - wykonanie Planu remontowego za 2017 rok 
 
     W roku sprawozdawczym wykonano wszystkie obowiązkowe okresowe/ 
roczne przeglądy stanu technicznego budynków i sprawności instalacji, jakie 
nakłada na administratora Prawo Budowlane. 
     Nie korzystano z odpłatnych usług Pogotowia gazowego, Energetycznego, 
Dalki a wszelkie awarie usuwali pracownicy firm konserwacyjnych w ramach 
codziennej obsługi zasobów. 
 
 
W roku 2017 Zarząd dysponował własnymi środkami finansowymi Spółdzielni 
zgromadzonymi na koncie funduszu remontowego  w wysokości 2 690 634,67 zł 
w tym: 
• przeniesiony FR za rok 2016 – 1 817 424,91 zł  
• odpis w roku 2017 – 416 837,84,zł 
• zwrot z lokali użytkowych  w 2017 – 312 752,17 zł, 
•  inne  ( odszkodowanie, kaucje gwarancyjne) – 0 zł, 
• zasilenie uchwałą Walnego Zgromadzenia na rzecz funduszu remontowego w     
     2017 roku – 143 619,75  zł.  
 
Z planowanych prac na 2017 nie wykonano: 
• głównych prac związanych z remontem klatek schodowych w budynku 
Mickiewicza 20, 
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• drobnych napraw elewacji i izolacji przeciwwilgociowej w budynku 
Czarnieckiego 61. 
 
Przyczynami niewykonania planu remontowego niezależnymi od Zarządu były:  
 
• dla budynku Mickiewicza 20  
Pomimo przeprowadzonego przetargu i rozesłanych zapytań ofertowych do 
wykonawców prac Zarząd nie dysponując ofertą dobrej jakości nie dokonał 
wyboru Wykonawcy. Prace zostały uwzględnione w Planie Remontowym na rok 
2018.  
• dla budynku Czarnieckiego 61. 
Ponowny brak zgody właścicieli na wejście Wykonawcy robót. Zarząd wystąpił     
do właścicieli lokali z pisemnym zaproszeniem na spotkanie poświęcone 
zaistniałej sytuacji. W związku z obecnością jednego z trzech właścicieli lokali w 
nieruchomości podjęcie zobowiązujących decyzji było niemożliwe. 
 
 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 
1 389 442,11 zł. 
       
     Wykonano: 
• w budynku pl. Inwalidów 4/6/8 
1. wymianę poziomych odcinków kanalizacji, 
2. wymianę części instalacji domofonowej wraz z unifonami, 
3. naprawę kominów z montażem kratek wentylacyjnych. 
 
• w budynku pl. Inwalidów 10 
4. remont korytarzy 3 i 4 piętra – część mieszkalna, 
 
• w budynku Mickiewicza 20 
5. izolację pionową ścian piwnic,  
6. instalację systemu monitoringu,   
7. wymianę pokrycia schodów wejściowych do budynku na lastryko płukane, 
8. wymianę pokrycia przedsionków w klatce I i II na lastryko polerowane (z 
zadania remont klatek schodowych)  . 

• w budynku Kozietulskiego 1 
9. remont klatek schodowych wraz z modernizacją  instalacji elektrycznej i części 
instalacji co +zw. 
 
• w budynku Czarnieckiego 48 
10. przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej. 
 
• w budynku Czarnieckiego 55 
11.remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, 

 12.naprawę podziemnej części instalacji odgromowej.  
 
• w budynku Krasińskiego 2a 
13.montaż kratek wentylacyjnych na kominach, 
14.instalację systemu monitoringu. 
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• w budynku Marymoncka 59 a 
15. ocieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych oraz balkonów w budynku od 
strony południowo-zachodniej. 
 
• dla budynku Wojska Polskiego 13 
16. aktualizację projektu remontu elewacji i niezależną od niego opinię 
rzeczoznawcy p.poż.  
 
Stan Funduszy remontowych dla poszczególnych budynków: 

 

 
Niewykorzystana kwota w wysokości 1 301 192,56 zł zostanie przeniesiona na 
Fundusz Remontowy roku 2018. 
 
 
Zarząd z przyczyn obiektywnych  nie podjął w roku sprawozdawczym prac 
związanych z remontem elewacji Wojska Polskiego 13. Roboty  będą  możliwe 
po zakończeniu postępowania: 
• ( z inicjatywy właścicieli budynku Wojska Polskiego 11)  w sądzie 
administracyjnym w sprawie uchylenia w całości przez WMINB decyzji nr 
IOT/170/2017 (23.06.2017) i jej umorzenia. W wyniku tego umorzenia SBM ,, 

 
 
        Adres 

 
Stan Funduszu Remontowego 
      na 31.12.2017 w zł         
 

Pl. Inwalidów 4/6/8           355 829,83 
 

Pl. Inwalidów 10 
 

          102 483,63  

Mickiewicza 20 
 

           400 295,07 

Marymoncka 59A 
 

           -81 950,39 

Krasińskiego 2A 
 

          324 735,70 

Kozietulskiego 1 
 

            27 643,04 

Czarnieckiego 55 
 

            23 715,88 

Czarnieckiego 61 
 

            53 718,41 

Czarnieckiego 48 
 

            34 809,13 

Wojska Polskiego    12            - 8 809,12 
 

Wojska Polskiego  13              68 721,38 
 

 
   RAZEM 

   
        1 301 192,56 
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Żoliborz’’ nie musi rozebrać balkonu na elewacji wschodniej budynku Wojska 
Polskiego 13. 
• otrzymania przez SBM ,,Żoliborz’’ decyzji od WMINB w sprawie trybu 
wykonania remontu elewacji – zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. 
 
 
 
 
 
Plan remontowy na 2018 rok. 
 
Plan remontowy na 2018 rok przedstawia tabela nr 1 w załączeniu. 
 
 
 
Członkowie Spółdzielni, uwłaszczenia lokali oraz stan prawny gruntów.   
 
 

     W okresie od stycznia do grudnia: 
• wykreślono z rejestru członków 4 osoby (które nie spełniały wymogów zapisów 
Statutowych SBM ,,Żoliborz’’ w związku ze zbyciem nieruchomości ), 
• w konsekwencji nabycia nieruchomości w zasobach naszej Spółdzielni w 
poczet członków przyjęto 7 osób w wyniku czego na koniec roku 2017 nasza 
Spółdzielnia  liczyła 283 członków.  
 
 

W skład SBM „Żoliborz”  wchodzą  nieruchomości o łącznej powierzchni 
całkowitej 28 445,80m² :17 147,20 m² powierzchni mieszkalnej (w tym  
powierzchni  mieszkalnej  uwłaszczonej wynosi  6 397,20 m²) oraz 4191,20 m²  
powierzchni lokali na cele użytkowe z czego komercyjnie wykorzystywanych jest 
3861,55 m². Zmiana  powierzchni mieszkalnej i użytkowej spowodowana jest 
Decyzją nr 23 /2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy  w sprawie zmiany sposobu 
użytkowania lokalu nr 2 przy ul. Kozietulskiego 1 w Warszawie (lokal mieszkalny 
o pow. 60,50 m² stał się lokalem użytkowym). 

W roku sprawozdawczym ustanowiono prawo odrębnej własności  dla 3–ech  
lokali mieszkalnych posiadających statut spółdzielczego własnościowego prawa. 
Dla dwóch lokali w budynku pl. Inwalidów 10 oraz dla jednego lokalu w budynku 
Krasińskiego 2A. 

W zasobach naszych pozostało  do uwłaszczenia  161 lokali w  
nieruchomościach   budynkowych: 

• Czarnieckiego 55 – 24 lokale 
• Czarnieckiego 48 – 2 lokale 
• Czarnieckiego 61 -  1 lokal 
• Krasińskiego 2A   -  12 lokali 
• Kozietulskiego 1   -    5 lokali 
• Marymoncka 59A -  11 lokali 
• Mickiewicza 20     -  41 lokali 
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• Pl. Inwalidów 10   -  22 lokale 
• Pl. Inwalidów 4/6/8 -  26 lokali 
•  Al. Wojska Polskiego 12 -11 lokali 
•  Al. Wojska Polskiego 13 -  5 lokali 
• Pl. Słoneczny 11 – 1 lokal 

 
W  związku z ustawą  z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
(Dz, U.  z 2017r. poz.1529) ,  która zmieniła  przepisy zawarte w ustawie o 
własności  lokali wystąpiła luka prawna w zakresie kompetencji  i warunków, 
które musi spełnić wnioskodawca występujący o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu. Luka ta dotyczy warunków jakie należy spełnić w celu 
uzyskania  zaświadczenia (o samodzielności lokalu) niezbędnego do 
przeprowadzenia procesu wyodrębnienia lokalu.  
Ustawodawca   wprowadził ( przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o 
samodzielności   lokalu) obowiązek przedłożenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo   decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz  pozwolenia na budowę  albo skutecznie 
dokonane zgłoszenie i  pozwolenia na użytkowanie.  
W odniesieniu do lokali SBM ,,Żoliborz’’ wybudowanych przed II wojna światową 
przedłożenie  przez Spółdzielnię w/wych dokumentów staje się na dzień 
dzisiejszy  niemożliwe. 
W odniesieniu do tych pierwszych jak i lokali wybudowanych przez Spółdzielnię 
w okresie powojennym a przed lipcem 1994 rokiem ( kiedy to nowelizacja prawa 
budowlanego nałożyła na zarządcę obowiązek gromadzenia i archiwizowania 
dokumentacji budowlano-technicznej) Zarząd podjął działania polegające na 
odszukaniu koniecznych dokumentów w zasobach: Wydz. Architektury Urzędu 
Dzielnicy Żoliborz, Archiwum Akt Dawnych oraz Biurze Organizacji Urzędu m.st. 
Warszawy Wydział Archiwum. Do  czasu  ich skompletowania nie uzyskamy 
zaświadczenia o samodzielności lokalu, którego brak stanowi przeszkodę nie do 
pokonania.  

Opisane wyżej przyczyny niezależne od Zarządu  do czasu zgromadzenia pełnej 
dokumentacji lub zmian w ustawie stały się przyczyną zahamowania realizacji 
procesu ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz ich właścicieli. 
 

W związku z  Uchwałą  n L/1217/2017  Rady  m. st. Warszawy  dającą 
możliwość przekształcenia Spółdzielniom prawo użytkowania wieczystego  
gruntu w prawo  własności  z 95 % lub 99 % bonifikatą  Zarząd: 
• przygotował  informację  o sposobie postępowania  dla właścicieli lokali  
( przekazując  im odpowiednie druki wraz  z instrukcją  działania w 
przedmiotowej sprawie), 
• w celu usprawnienia procedury wystąpił  w imieniu każdego zainteresowanego     
właściciela  do Sądu wieczystoksięgowego o wypis z księgi wieczystej dla 
każdego lokalu.  

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami ( aktualny odpis KW) o 
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu, Zarząd złożył dla wszystkich 
nieruchomości do dnia  30 listopada 2017 r. W/ w wnioski wg pisemnej informacji 



10 
 

Wydz. Nieruchomości Urzędu Dzielnicy Żoliborz powinny zostać rozpatrzone do 
29.06.2018 roku.    

W roku sprawozdawczym Zarząd (w związku z dobiegającą końca 
dotychczasową umową dzierżawy) wystąpił do Wydziału Nieruchomości Urzędu 
Dzielnicy Żoliborz z wnioskiem  o podpisanie nowej umowy dzierżawy na grunt 
usytuowany pod adresem pl. Inwalidów 4/6/8 (nr 245 z obrębu 7-01-15) o 
powierzchni 973 m² zajmowany przez garaże, miejsca postojowe i altanę 
śmietnikową.  
Zarząd wynegocjował opłatę miesięczną w wysokości 3339,04 złotych (zamiast 
określonej przez Urząd w wysokości 6678,09 złotych) i  podpisał umowę 
dzierżawy Nr 59/D/2017r obowiązującą do dnia  31.08.2020 roku.  
Pomimo odmowy Biura Spraw Dekretowych dotyczącej pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku Spółdzielni o przekształcenie prawa dzierżawy w prawo do 
użytkowania wieczystego gruntu w/w działki (z uwagi na toczące się 
postępowanie roszczeniowe osób trzecich do części tego  gruntu o pow.265 m² 
nr. Hip.8859 ) Zarząd wznowił działania zmierzające do uregulowania jego 
statusu na rzecz Spółdzielni.  
W ich wyniku 31.01.2018 Wydz. Nieruchomości Urzędu Dzielnicy Żoliborz 
wystąpił do Biura Spraw Dekretowych   o wezwanie wnioskodawcy i jego 
ewentualnych następców prawnych do uczestnictwa  w postępowaniu przez 
ogłoszenie, o którym mowa w art.214 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, co w aspekcie dzisiaj obowiązującego prawa 
umożliwiłoby umorzenie postepowania wszczętego wnioskiem  złożonym  na 
podstawie  art.7 ust.1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i 
użytkowaniu  gruntów na obszarze m. st. Warszawy, a w perspektywie 
pozytywne rozpatrzenie wniosku Spółdzielni z 30.12.1998 roku i podpisanie 
umowy na użytkowanie wieczyste dziś dzierżawionego gruntu. 
 
Zarząd wystąpił w lutym, maju, i grudniu roku sprawozdawczego z pismem 
ponaglającym do Biura Spraw Dekretowych Urzędu  m.st. Warszawy w sprawie 
złożonego przez Spółdzielnię wniosku z dnia 06.08.2015 r. dotyczącego 
odszkodowania za 568 m² działki gruntu położonej  przy ul. Czarnieckiego 48  
odłączonej (Decyzją  Naczelnika  Dzielnicy Warszawa Wola  z dnia 23.04.1974 
r.) od działki  będącej przed II wojną światową  własnością  Spółdzielni ( hipoteka 
nr 8780). Sprawa w toku. 

Nadal toczy się także postępowanie: 

• o przyznanie odszkodowania za 83 m² gruntu ( dawniej należących do 
nieruchomości Czarnieckiego 55 ) odłączonego od działki o aktualnym numerze 
ewidencyjnym  76 obręb 7-01-11, 
• w sprawie nieruchomości przy ul. Lisa Kuli 6 ( dawna ul. Pochyła  nr hip.9383 
działki nr 68 i 69) o zwrot  Spółdzielni  wywłaszczonej nieruchomości . Zarząd 
wystąpił z pismami do Biura Spraw Dekretowych o weryfikację i ponowne 
wykonanie operatu szacunkowego ( poprzedni opiewał na kwotę 1 358 776,60 zł) 
uwzględniającego nie ujęte do tej pory obciążenia takie jak: lokatorzy 
kwaterunkowi, stan techniczny budynku, itp. W czerwcu i październiku roku 
sprawozdawczego kancelaria prawna wysłała ponaglenia w sprawie. Sprawa w 
toku. 
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Ważnym dla Spółdzielców wydarzeniem było wejście w życie  z dniem 9 
września 2017 nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 
lipca 2017 r.  Do najważniejszych zmian  należą: 

• obowiązek  przyjęcia w poczet członków  z mocy prawa osoby, której 
przysługuje  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub roszczenie o 
ustanowienie odrębnej własności, 
• brak wymogu złożenia deklaracji, 
• brak wpłaty wpisowego i udziału, 
• utrata członkostwa  przez osobę , której w dniu 9 września 2017 r. nie 
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej 
własności oraz której nie przysługuje  roszczenie  o ustanowienie prawa odrębnej 
własności lokalu, 
• zasady tworzenia się wspólnot mieszkaniowych i sposób rozliczenia przez 
Spółdzielnię funduszu remontowego ( w tym też zadłużeń). 
Zarząd rozpoczął działania w celu realizacji treści obowiązującej ustawy. 
 
Wyżej wymieniona ustawa nałożyła na Zarząd, także obowiązek dostosowania  
w ciągu 12 miesięcy zapisów Statutowych Spółdzielni do przepisów 
obowiązującej ustawy. Zarząd wraz z kancelarią prawną przygotował projekt 
nowych zapisów, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w roku 
2018.  

 

Sprawy sądowe i inne sporne: 

W  roku sprawozdawczym prowadzono 11 postępowań sądowych i dwa 
egzekucyjne : 
 
1.  Członek  Spółdzielni przeciwko SBM „Żoliborz”- postępowanie przed SO w 
Warszawie Sygn. akt XXV C 1343/15 , pozew członka  o uchylenie  uchwały 
Zarządu SBM „Żoliborz” z dnia 6.05.2015r. nr 9/2015 ( uchwała uwłaszczeniowa 
dla nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 55). Postępowanie zakończone w I 
instancji wyrokiem oddalającym powództwo - Wyrok ogłoszono w dniu 15 
lutego 2018r. Wyrok uprawomocnił się 29.03.2018. 
  
2. Członek Spółdzielni przeciwko SBM „Żoliborz” – postępowanie przed Sądem 
Rejonowym Warszawa Żoliborz Sygn. akt II C 380/16. Pozew o zobowiązanie do 
złożenia oświadczenia woli ( dot. ustanowienia odrębnej własności garażu 
położonego przy ul. Mickiewicza 20 w Warszawie). Postępowanie zawieszone 
do czasu zakończenia postępowań sądowych o stwierdzenie nieważności 
bądź uchylenie uchwały Zarządu nr 21/2016 ( dot. uchwały 
„uwłaszczeniowej” Mickiewicza 20) . 
  
3. Członek Spółdzielni przeciwko SBM "Żoliborz" –postępowanie o ustalenie 
istnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  o pow. 
użytkowej 126,91m² w budynku przy ul. Mickiewicza 20 i jednoczesne 
stwierdzenie ,że nie istnieje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego o pow. użytkowej 105,90 m². Ustalenie dotyczy również 
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prawidłowości oznaczenia numeracji lokali - postępowanie przed Sądem 
Rejonowym Warszawa Żoliborz sygn.aktIIC1995/17.  
W dniu 20 marca 2018 r. Sad ogłosił  wyrok oddalający powództwo. Członek 
wniósł apelację. Sprawa w toku. 
 
4. Członek Spółdzielni przeciwko SBM „Żoliborz „ o stwierdzenie nieważności 
bądź uchylenie uchwały Zarządu nr 21/2016 ( dot. uchwały „uwłaszczeniowej” 
Mickiewicza 20)- postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV C 
36/17 zakończone. Wyrok oddalający powództwo ogłoszono w dniu 22 
grudnia 2017r. Do Sądu Okręgowego wpłynęła apelacja Powódki. Sprawa w 
toku. 
 
  
5. Członek Spółdzielni  wezwał  SBM ”Żoliborz” do zawarcia ugody i wypłaty 300 
tyś. zł tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości przy ul. 
Mickiewicza 20  z powodu niezamontowania windy – postępowanie przed Sądem 
Rejonowym dla Warszawy Żoliborza Sygn. Akt II Co 1726/16 o zawezwanie do 
próby ugodowej. Do zawarcia ugody nie doszło. Postępowanie zakończono w 
dniu 27 kwietnia 2018r. 
   
6. Członek Spółdzielni  p-ko SBM „Żoliborz” o stwierdzenie nieważności bądź 
uchylenie uchwały Zarządu nr 21/2016 ( dot. uchwały „uwłaszczeniowej” 
Mickiewicza 20)- postępowanie przed Sądem Okręgowym o sygn. akt XXV C 
452/17. Powód w dniu 15 marca 2018r. wycofał powództwo wraz ze zrzeczeniem 
się roszczenia. W dniu 19 marca 2018r. Sąd ogłosił wyrok umarzający 
postępowanie wobec cofnięcia pozwu. Wyrok na dzień dzisiejszy  jest 
prawomocny. 
  
7. SBM „Żoliborz” przeciwko najemcy lokalu w nieruchomości PL. Inwalidów 
4/6/8  o zapłatę- postępowanie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy 
Żoliborza Sygn. akt I Nc 3644/17. Wyrok uwzględniający powództwo w 
całości wydano w dniu 23 czerwca 2017r. ( Nakaz zapłaty kwoty głównej 
10233,94 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu 2492zł). Nakaz zapłaty z 
klauzulą wykonalności skierowano do egzekucji. 
  
8. SBM „Żoliborz” przeciwko najemcy lokalu w nieruchomości pl. Inwalidów 4/6/8         
o eksmisję z lokalu- postępowanie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy 
Żoliborza Sygn.akt I C 1089/17. W dniu 15 stycznia 2018r. Sąd ogłosił 
orzeczenie – umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu 
(Pozwany najemca opuścił dobrowolnie lokal, wobec czego zasadne było 
wycofanie powództwa.). 
  
9.  SBM „Żoliborz” o stwierdzenie nabycia spadku po osobie  zmarłej, która bez 
tytułu prawnego korzystała z lokalu  w nieruchomości przy Pl. Inwalidów 10 –Sąd 
Rejonowy Warszawa Żoliborz sygn. akt I Ns 1409/16, wniosek Spółdzielni z 
18.11.2016r. Postępowanie w toku . 
  

10.  SBM „Żoliborz” o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym najemcy lokalu  w 
nieruchomości PL. Inwalidów 10 – Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz sygn. 
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akt II Ns 1641/15 , wniosek Spółdzielni z dnia 3.12.2013r. Postępowanie w 
toku. 

  
11. SBM „Żoliborz” jako uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia praw do 

spadku po zmarłym członku spółdzielni ( dot. lokalu  w nieruchomości  przy ul. 
Mickiewicza 20) – postepowanie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy 
Żoliborza Sygn. Akt I Ns 589/14. Postępowanie w toku.   

 

12.SBM ,,Żoliborz” p-ko najemcy PL. Inwalidów 10 (KM 1690/14) 
- egzekucja sądowa w toku ( z wniosku SBM Żoliborz”)  w zbiegu z egzekucją 
administracyjną, prowadzi Komornik Michał Patynowski. 

13. SBM „ Żoliborz” p-ko najemcy  PL. Inwalidów 4/6/8 – egzekucja wszczęta w 
październiku 2017r.  
     

 Realizacja wniosków z WZC 2017. 

Zarząd przedstawia poniższą informację w sprawie realizacji 2 przegłosowanych 
wniosków z Walnego Zgromadzenia w 2017 roku: 
  
1. W sprawie wniosku p. Katarzyny Romanowskiej dotyczącego remontu/ 
modernizacji drzwi wejściowych na klatki budynku Kozietulskiego 1 Zarząd 
wobec b. dobrego stanu drzwi ( wymiana na nowe w roku 2014) zlecił zdjęcie 
blokad automatycznych drzwi i założenie stopek /ograniczników, co przy 
właściwej eksploatacji spowoduje każdorazowe domykanie drzwi, a w 
następstwie poprawę bezpieczeństwa i komfortu termicznego na klatkach 
schodowych. 
2. W celu realizacji wniosku p. Wacława Wiśniewskiego dotyczącego 
sprawdzenia poprawności wykonania prac termomodernizacyjnych podczas 
realizacji Planu Remontowego 2016, a w szczególności wykonanie oraz 
przedstawienie mieszkańcom budynku pomiarów termowizyjnych oraz 
ekspertyzy z nich wynikających pod kątem spełnienia przez przegrody 
budowlane założeń projektu i obowiązujących w tym zakresie przepisów 
budowlanych, Zarząd zamówił wykonanie badania termowizyjnego oraz zlecił 
autorowi opracowanie wyjaśnienia do uwag zgłoszonych przez p. Wacława 
Wiśniewskiego – materiały zostały przekazane wnioskodawcy. W celu 
wypełnienia obowiązku realizacji niniejszego wniosku Zarząd spotka się z 
mieszkańcami budynku w terminie z nimi ustalonym, nie później  jednak niż do 
dnia 20.07.2018. 

Sprawy różne: 

W roku sprawozdawczym Zarząd zlecił specjalistycznej firmie Piotra Siudy 
,,Ardea" Arboryści.com  z siedzibą  przy ul. Wólczyńskiej 9/10 (Warszawa) 
wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanów na posesjach : Pl. Inwalidów 10, 
Mickiewicza 20, Krasińskiego 2a na łączną kwotę 3780 zł. Prace sukcesywnie 
będą kontynuowane na terenie pozostałych działek gruntu. 

Janusz
Prostokąt

Janusz
Prostokąt

Janusz
Prostokąt

Janusz
Prostokąt
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W oparciu o Uchwałę  Rady Miasta nr LVII/1492/2017 z dnia16 listopada 2017 
Zarząd złożył do Stołecznego Konserwatora Zabytków w dniu 29.01.2018 
wnioski o zwrot 50% kosztów poniesionych na remonty w latach 2017 i 
planowanych na 2018. Wnioski dotyczyły nieruchomości: Mickiewicza 20, Pl. 
Inwalidów 10, Kozietulskiego 1. W dniu sporządzania sprawozdania wnioski są 
nadal w toku rozpatrywania. 

 

Uwagi końcowe: 

Zarząd składa podziękowania Radzie Nadzorczej  i pracownikom Spółdzielni za 
owocną współpracę, która w efekcie dała bardzo dobry wynik Spółdzielni za rok 
2017. Jest to dla nas powód do satysfakcji tym bardziej, że tymi wynikami 
zamykamy  naszą czteroletnią kadencję 


	W roku sprawozdawczym  z dniem 01.07. rozwiązano umowę pomiędzy Spółdzielnią  a p. Barbarą Radlicz. Obowiązki (między innymi w zakresie uwłaszczeń) przejęła od 01.08. p. Alina Zgutka wyłoniona w trybie konkursu ofert spośród kilkudziesięciu zgłoszeń.
	Remonty, modernizacje - wykonanie Planu remontowego za 2017 rok
	 głównych prac związanych z remontem klatek schodowych w budynku Mickiewicza 20,
	 drobnych napraw elewacji i izolacji przeciwwilgociowej w budynku Czarnieckiego 61.

