
Wielopoziomowy parking Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”  

 

W budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” w Warszawie zamieszkuje około 2300 rodzin. Przyjmując, że statystyczna rodzina 

posiada jeden samochód osobowy dochodzimy do wniosku, że na terenie osiedla parkuje obecnie około 2300 samochodów osobowych. Należy się spodziewać,  

że ilość samochodów osobowych będzie rosła i niebawem będzie ich około trzech tysięcy. Do tego należy doliczyć samochody osób, które korzystają z miejsc 

postojowych zlokalizowanych na naszym osiedlu, gdyż pracują w pobliskich budynkach biurowych.   

 Powyższa sytuacja uległaby pewnemu złagodzeniu w przypadku wprowadzenia przez m. st. Warszawa na naszym osiedlu Strefy Płatnego Parkowania, 

która powinna w istotny sposób ograniczyć okazjonalne postoje samochodów.  Jedynie nieznaczny wpływ na poprawę warunków parkowania będzie miało też 

przekazanie w końcu 2019 r. do użytkowania osobom mieszkającym w już istniejących budynkach, kilkudziesięciu miejsc parkingowych w garażach podziemnych 

nowo budowanych budynków przy ul. J. Kaczmarskiego 15 i 17.   

 Powyższe działania nie zmniejszą jednak w zasadniczy sposób deficytu miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów osobowych. Jedynie budowa w 

obrębie osiedla Spółdzielni garaży wielopoziomowych, w których znajdowałyby się miejsca dla około ośmiuset – tysiąca samochodów osobowych, w istotny 

sposób  poprawi bilans parkingowy.  

 Pierwszym garażem wielopoziomowym, który zostanie wybudowany ze środków m. st. Warszawy na naszym osiedlu będzie zapewne garaż na terenie 

pomiędzy ulicami Gintrowskiego i Orzycką, przy skrzyżowaniu z ul. Gotarda. Inwestycja ta powinna rozwiązać problem braku miejsc parkingowych osób, które 

mieszkają w budynkach przy ul. Orzyckiej 10 oraz przy ul. Śniardwy 1 i przy ul. Śniardwy 2. Lokalizacja garażu na powyższej nieruchomości nie jest jednak 

lokalizacją atrakcyjną dla osób, które mieszkają w budynkach znajdować się będą w dalszej odległości od niego. 

 Z tego też względu rozważana jest możliwość wybudowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Służewiec” garażu wielopoziomowego na nieruchomości, 

której Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem i która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Wschodniego wskazana jest pod 

realizację tego typu budynku. Nieruchomość ta znajduje się pomiędzy ul. Gintrowskiego i ul. Orzycką, kilkadziesiąt metrów na zachód od dawnej studni 

oligoceńskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że powyższa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem G92. 

Przeznaczeniem podstawowym terenu jest budowa  na nim budynku usługowego (np. biurowego, usługowego, hotelowego), a przeznaczeniem dopuszczalnym 

budowa spiętrzonego naziemnego budynku garażowego.  

 Dążąc zatem do wstępnego określenia możliwości inwestycyjnych powyższej nieruchomości zwróciliśmy się do architektów z pracowni projektowej 4am 

Architekci, którzy opracowali dla Spółdzielni projekt nowych budynków przy ul. J. Kaczmarskiego 15 i 17, o opracowanie odpowiedniej analizy. Poniżej 

przedstawiamy Państwu rysunki, które stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji nad celowością realizacji przez Spółdzielnię garażu wielopoziomowego, jak 

również uwarunkowaniami odnoszącymi się do jego budowy oraz eksploatacji. 
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Dane liczbowe budynek biurowy
powierzchnia działki inwestycyjnej 2324 m2

PC powierzchnia całkowita naziemna 9309 m2

I intensywność zabudowy (PC/PD) 4,01

PUB powierzchnia użytkowa biurowa 5800 m2

PUU powierzchnia użytkowa usług 1500 m2

PU powierzchnia użytkowa (PUB+PUU) 7300 m2
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Legenda

ilość miejsc parkinowych w garażu podziemnym 66

ilość kondygnacji naziemnych/podziemnych 5/1

N

garaż
wielopoziomowy

budynek biurowy

5

183

wg MPZP

wysokość budynku 20 m max. 20

PZ powierzchnia zabudowy (89%) 2071 m2

Dane liczbowe garaż wielopoziomowy
powierzchnia działki inwestycyjnej 1960 m2

PC powierzchnia całkowita naziemna 10860 m2

I intensywność zabudowy (PC/PD) 5,54

ilość miejsc parkinowych dla samochodów 343

ilość kondygnacji naziemnych/podziemnych 6/0

5

wg MPZP

wysokość budynku 17 m min. 17

PZ powierzchnia zabudowy (93%) 1810 m2

PBC powierzchnia biologicznie czynna 26 % 10%

PBC powierzchnia biologicznie czynna 15 % 10%

PBC na dachu 970 m2

PBC na gruncie rodzimym 117 m2

300 m2

144 m2

PBC na dachu

PBC na gruncie rodzimym

m23881

ilość kondygnacji naziemnych/podziemnych

Dane liczbowe działki
powierzchnia działki inwestycyjnej 4284 m2

PC powierzchnia całkowita naziemna 20169 m2

I intensywność zabudowy (PC/PD) 4,71

PZ powierzchnia zabudowy (91%)

min. 17m17wysokość budynku

wg MPZP

409

5

6/1

ilość miejsc parkinowych

PBC powierzchnia biologicznie czynna 23 % 10%

261

1270 m2

m2

PBC na dachu

PBC na gruncie rodzimym

72ilość miejsc parkinowych dla rowerów

33ilość miejsc parkinowych dla motocykli
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Kondygnacja Powtarzalna od +2 do +6
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Powyżej zaprezentowana analiza wskazuje, że na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Gintrowskiego i ul. Orzycką można wybudować: 

 na działce gruntu o pow. około 2.324 m2 budynek użytkowy zawierający na pięciu kondygnacjach nadziemnych łącznie około 7.300 m2 powierzchni usługowej 

biur, handlu lub usług,  

 na działce gruntu o pow. około 1.960 m2 garaż wielopoziomowy umożliwiający zaparkowanie w nim 343 samochodów osobowych. 

Powzięcie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Służewiec” w Warszawie decyzji o przystąpieniu do budowy garażu wielopoziomowego jest uzależnione od 

odpowiedzi na dwa następujące pytania: 

1) skąd Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” w Warszawie ma wziąć środki finansowe i w jakiej wysokości, aby doprowadzić do wybudowania na działce o 

pow. około 1.960 m2 garaż wielopoziomowy? 

2) skąd Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” w Warszawie ma wziąć środki finansowe i w jakiej wysokości na utrzymanie garażu wielopoziomowego już po 

jego wybudowaniu?  

Odpowiadając na pierwsze z powyższych pytań można zaproponować, aby budowa garażu wielopoziomowego została sfinansowana z środków pieniężnych 

uzyskanych przez Spółdzielnię ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o pow. ok. 2.324 m2 inwestorowi, który wybuduje na niej budynek 

użytkowy o pow. około 7.300 m2. Ilość środków pieniężnych, jakimi dysponuje Spółdzielnia wyklucza możliwość wybudowania przez nią tak dużego budynku, 

którego realizacja wymagać będzie dysponowania budżetem przekraczającym kwotę około 30 mln zł.  Z tego to względu, celowym będzie pozyskanie inwestora, 

który nabędzie prawo wieczystego użytkowania działki o pow. około 2.324 m2 i wybuduje budynek użytkowy w tym samym czasie, w którym będzie budowany 

przez Spółdzielnię  garaż wielopoziomowy. W oparciu o dane wynikające z wyceny m. st. Warszawy sporządzonej do aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego 

użytkowania wynika, że wartość prawa wieczystego użytkowania działki om pow. 2.324 m2 powinna wynosić około …. zł. W tej chwili można wstępnie stwierdzić, 

że jest to kwota zbliżona do wysokości nakładów koniecznych do wybudowania garażu wielopoziomowego. Uszczegółowienie powyższych danych byłoby 

możliwe podczas kolejnych faz prac projektowych. 

 Odpowiadając na drugie z powyższych pytań należy na wstępie stwierdzić, że miesięczne koszty eksploatacji garażu podziemnego, według cen obecnych 

powinny wynosić około 50.000 zł. Na powyższą należność składają się opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, podatku od nieruchomości,  energii elektrycznej, 

sprzątania budynku, jego monitoringu itp. Oznacza to, że  na każdego z 334 parkujących samochody osobowe przypadałaby kwota rzędu 150 zł miesięcznie.  

 Mając zatem na względzie powyższe dane stwierdzamy, że podjęcie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Służewiec” w Warszawie decyzji o realizacji tak 

poważnej inwestycji będzie możliwe dopiero wówczas, gdy będziemy mieć pewność, że środki finansowe, jakimi Spółdzielnia będzie dysponować wystarczą na 

wybudowanie garażu podziemnego, jak również,  że z pośród kilkuset rodzin zamieszkujących w sąsiednich budynkach znajdzie się co najmniej 300 chętnych do  

wynajęcia miejsc postojowych w tym garażu, po kosztach pokrywających co najmniej bieżące koszty jego eksploatacji.  



 Podczas Walnego Zgromadzenia, które będzie się odbywać w dniu 20 czerwca 2018 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” będzie chciał 

przedstawić Państwu do procedowania uchwałę, która dotyczyć będzie podjęcia przez Spółdzielnię wstępnych prac przygotowawczych, takich jak prace 

geodezyjne, badania geotechniczne, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz skablowanie pod powierzchnię gruntu napowietrznej linii energetycznej 110kV, która 

biegnie nad przedmiotową nieruchomością. Z uwagi na znaczne skomplikowanie tych prac, ich zakończenie powinno nastąpić za około 2 – 3 lata. Dopiero po ich 

wykonaniu, Spółdzielnia będzie mogła pozyskać współinwestora, a jej Walne Zgromadzenie podjąć decyzję o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części 

nieruchomości i przystąpieniu do realizacji inwestycji.   

 Być może część z Państwa powie, że jest to bardzo odległa perspektywa. Jednak nie osiągniemy za kilka lat pożądanego skutku w postaci 334 nowych 

miejsc postojowych, bez decyzji podejmowanych już w chwili obecnej.   

 


