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Inwestycja przy ul. Gotarda 16
Kwestią, która w ostatnich miesiącach 
budzi spore emocje, również wśród 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służewiec”, jest dalsze istnienie bazarku 
przy skrzyżowaniu ul. Gotarda z ul. Gin-
trowskiego. Obserwując przebieg dyskusji 
związanej z bazarkiem odnosimy wraże-
nie, że jest ona oparta nie na faktach, lecz 
na jednostronnych, a często nieprawdzi-
wych informacjach. 

Z tego też względu postanowiliśmy 
przedstawić Państwu wyłącznie te oko-
liczności związane z funkcjonowaniem 
bazarku i sąsiadującego z nim pawilonu, 
które są oczywiste. Członkom Spółdziel-
ni pozostawiamy ich ocenę i wyrobienie 
sobie własnego zdania.  

Pawilon do rozbiórki
Zacznijmy od tego, że na działce, której 
wieczystym użytkownikiem jest Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Służewiec” w Warsza-
wie, znajduje się pawilon handlowo–usłu-
gowy oraz część bazarku bezpośrednio 
z nim sąsiadująca. Część targowiska 
usytuowana bliżej ul. Gotarda znajduje 
się na działce m. st. Warszawy, która nie 
jest oddana w użytkowanie wieczyste 
Spółdzielni. Oznacza to, że jakiekolwiek 
decyzje Spółdzielni dotyczące inwesty-
cji na działce gruntu przy ul. Gotarda 
16 skutkować mogą rozbiórką pawilo-
nu i wschodniej części targowiska. Nie 
oznacza to jednak, że mają one wpływ na 
funkcjonowanie tej części bazarku, która 
nie znajduje się na terenie zarządzanym 
przez m. st. Warszawa. 

Każdy, kto choć raz był w pawilonie 
handlowo–usługowym przy ul. Gotarda 16 
wie, że ten kilkudziesięcioletni budynek 
pomału zbliża się do śmierci technicznej. 
Ewentualny generalny remont budynku 
musiałby objąć wymianę wszystkich jego 
elementów, z wyjątkiem żelbetowej kon-
strukcji, która też wymagałaby wzmoc-
nienia. Nakłady, które Spółdzielnia po-
niosłaby na wykonanie tak zasadniczego 
remontu, nie przyniosłyby jakościowej 
zmiany, w wyniku której uzyskaliby-
śmy obiekt na miarę XXI wieku. W tym 
miejscu należy też postawić pytanie, skąd 
Spółdzielnia miałaby wziąć środki na re-
animację pawilonu. Wątpliwości budzi 
również zgodność tak daleko posuniętych 
robót remontowych, graniczących niemal 
z całkowitą rozbiórką pawilonu, z posta-
nowieniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejonu Służew-
ca Wschodniego, uchwalonego przez Radę 
m. st. Warszawy w 2009 r. Niezależnie od 
ekonomicznej zasadności modernizacji 
dotychczasowego pawilonu, z uwagi na 
postanowienia miejscowego planu Spół-
dzielnia może nie otrzymać pozwolenia 
na daleko idącą modernizację tego bu-
dynku. Tak więc, jeżeli nic nie zrobimy, 
to pawilon będzie stał taki jak jest, póki 
się nie rozpadnie. Zgodnie z powyższym 
planem część działki oddanej Spółdzielni 
w użytkowanie wieczyste, na której znaj-
duje się część pawilonu i część targowiska, 
jest przeznaczona pod realizację budynku 
użytkowego lub mieszkalnego z usługami.

Zanik wpływów
Pragniemy również przypomnieć, że 
przychody uzyskiwane przez Spółdzielnię 
z tytułu czynszu od najemców lokali użyt-
kowych mieszczących się w pawilonie oraz 
od dzierżawców terenu bazarku służyły 
dotychczas dofinansowaniu opłat eksplo-
atacyjnych, które członkowie Spółdzielni 
ponoszą w związku z użytkowaniem przez 
siebie lokali mieszkalnych. Pogarszający 
się z roku na rok standard pawilonu po-

woduje, że coraz trudniej znaleźć najem-
ców lokali w nim się znajdujących i coraz 
trudniej wynegocjować czynsz w wysoko-
ści satysfakcjonującej Spółdzielnię. 

Kolejnym zjawiskiem mającym nega-
tywny wpływ na funkcjonowanie pawilo-
nu i tej części bazarku, która mieści się na 
działce oddanej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Służewiec” w wieczyste użytkowanie, 
są rosnące koszty utrzymania nierucho-
mości. W szczególności, w wyniku ostat-

niej aktualizacji opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania już w 2019 r. Spółdzielnia zo-
bowiązana będzie uiszczać roczną opłatę 
w wysokości 1,5 % (po zastosowaniu boni-
fikaty) licząc od wartości nieruchomości, 
ustalonej przez m. st. Warszawa na kwotę 
ok. 15 mln zł. 

Innymi słowy, Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Służewiec” jest wieczystym użyt-
kownikiem nieruchomości, 
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Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” 

Zarządzając bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służewiec” zastanawiamy się również nad szansami jej dalszego 
rozwoju oraz pojawiającymi się zagrożeniami jej interesów, które 
mogą mieć wpływ na sytuację członków Spółdzielni. Chcieliby-
śmy przedstawić Państwu w niniejszym Biuletynie obecną kon-
dycję Spółdzielni oraz projekty, które nasza Spółdzielnia będzie 
mogła, w interesie swoich członków, realizować w najbliższych 
latach. Liczymy na zapoznanie się przez Państwa z informacjami 
zawartymi w Biuletynie. Mamy nadzieję, że jego treść zainspiruje 
Państwa do aktywnego uczestniczenia w działalności organów 
statutowych Spółdzielni. 

Najbliższą okazją do uczestnictwa w ważnych sprawach Spół-
dzielni, do podejmowania decyzji skutkujących na przyszłość, jest 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które planujemy 
na 20 czerwca br. w  hali sportowej OSIR, przy ulicy Niegociń-
skiej 2. Przy okazji zachęcamy do obejrzenia „od środka” nowego 
obiektu, na który tak długo czekaliśmy.

Maria Gołębiowska – Prezes Zarządu 
Halina Górniak–Uszyńska – Członek Zarządu

Istnieją szanse na rozwiązanie problemu

Parkowanie na osiedlu
Mieszkańcy osiedla Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Służewiec”, podobnie jak 
osoby zamieszkujące na innych  war-
szawskich osiedlach wybudowanych 
w ubiegłym wieku, cierpią na brak do-
statecznej ilości miejsc parkingowych. 
Niestety, z uwagi na ciągle rosnącą ilość 
samochodów, problem ten będzie nara-
stał. Mamy pełną świadomość tego, że 
również podejmowana przez Spółdziel-
nię działalność deweloperska, w począt-
kowej fazie realizacji inwestycji, prowa-
dzi do jeszcze większego pogorszenia 
warunków parkowania samochodów 
osobowych. Z tego też względu Spół-
dzielnia stara się podejmować takie 
działania, jak przenoszenie samochodów  
na nieruchomości  dotychczas niezaję-
te przez parkingi społeczne. Przykła-
dem może być relokacja samochodów 
parkujących dotychczas pomiędzy ul. 
Bełdan i ul. Kaczmarskiego na miejsca 
postojowe znajdujące się po zachodniej 
stronie ul. Bełdan. Poszukując zastęp-
czych miejsc postojowych mamy świa-
domość, że są to działania o charakterze 
wyłącznie doraźnym i zachodzi potrzeba 
zmierzenia się Spółdzielni z problemem 
braku miejsc parkingowych w sposób 
kompleksowy. 

Poszukując rozwiązań problemu bra-
ku miejsc postojowych mamy przede 
wszystkim świadomość tego, że doty-
ka on mieszkańców osiedla Spółdzielni 
o bardzo różnej zasobności portfeli. Są 
wśród naszych członków osoby, które stać 
na zakup za kilkadziesiąt tysięcy miejsc 
postojowych w garażach podziemnych. 
Są tacy, którzy mogą przeznaczyć około 
dwustu złotych miesięcznie za dzierża-
wę miejsca postojowego na strzeżonym  
parkingu powierzchniowym. Wśród nas 
mieszkają również osoby, których stan 
majątkowy nie pozwala na wydatkowanie 
jakichkolwiek środków finansowych na 
opłacenie miejsca parkingowego i którzy 
są zdecydowani na codzienne poszuki-
wanie miejsca do zaparkowania na po-
boczach ulic naszego osiedla. Dlatego 
też uważamy, że Spółdzielnia powinna 
stworzyć ofertę poprawy warunków par-
kowania samochodów osobowych, która 
będzie ofertą różnorodną, dedykowaną 
dla przedstawicieli wszystkich tych grup. 

W chwili obecnej rozpoczęliśmy kon-
sultacje, w których uczestniczą członko-
wie Spółdzielni - przedstawiciele społecz-
nych komitetów parkingowych. Celem 
konsultacji jest wypracowanie programu 
działań, którego realizacja w ciągu najbliż-

szych kilku lat doprowadzi co najmniej 
do złagodzenia tego problemu, jeśli nie 
do jego rozwiązania. W tej chwili chcia-
łybyśmy Państwu przedstawić pierwsze 
propozycje, które mogłyby przyczynić 
się do stopniowego łagodzenia trudności 
związanych ze znalezieniem miejsc do 
zaparkowania samochodów osobowych.

Pod nowymi budynkami
Budowa nowych dwóch budynków 
wchodzących w skład Osiedla „Szanty” 
najbardziej utrudniła znalezienie miejsc 
parkingowych osobom zamieszkującym 
w budynkach przy ul. Bełdan 3, Bełdan 
5, Bełdan 8, Bełdan 11 i al. Lotników 13. 
Osobom, które zamieszkują w tych bu-
dynkach i są właścicielami samochodów 
osobowych, chciałybyśmy zaproponować 
parkowanie na miejscach postojowych, 
które wybudowane zostaną w garażach 
podziemnych nowo wznoszonych bu-
dynków przy ul. J. Kaczmarskiego 15 i 17. 
Z danych posiadanych przez Spółdziel-
nię wynika, że dysponować będziemy 
około trzydziestu wolnymi miejscami 
postojowymi, które znajdować się będą 
w garażach podziemnych w obu tych 
budynkach.
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spotkań miłośników szachów i gier plan-
szowych.

Oczywistą jest rzeczą, że dalsza działalność 
inwestycyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Słu-
żewiec”  niesie ze sobą uciążliwości wynikając 
z realizacji robót budowlanych. Jej pozytyw-
nym skutkiem jest jednak wypracowywanie 
przez Spółdzielnię zysku, który może zostać 
przez walne zgromadzenie członków Spół-
dzielni przeznaczony na poprawę standardu 
dotychczas wybudowanych budynków, stabi-
lizację opłat czynszowych, a także rewitalizację 
nieruchomości wspólnych, takich jak tereny 
pomiędzy budynkami. Wyłącznie do Państwa 
decyzji zależeć będzie, czy Spółdzielnia kon-
tynuować będzie działalność deweloperską 
rozpoczętą wraz z budową osiedla „Szanty”. 

Inwestycja przy  
ul. Gotarda 16

dokońzcenie ze strony 1
na której prowadzona jest przez kup-

ców ekstensywna niskodochodowa dzia-
łalność gospodarcza, lecz koszty związa-
ne z jej funkcjonowaniem będą kosztami 
takimi, jak dla nieruchomości, na której 
wybudowany zostałby budynek biurowy 
klasy A lub budynek apartamentowy. 

Dalsze utrzymywanie takiego stanu 
rzeczy może doprowadzić za kilka lat 
do sytuacji, w której koszty związane 
z funkcjonowaniem pawilonu i bazar-
ku będą wyższe niż dochody uzyski-
wane przez Spółdzielnię od najemców 
i dzierżawców. Nie będzie już zysków 
pozwalających dalej dofinansowywać 
opłat eksploatacyjnych ponoszonych 
przez członków Spółdzielni. Wprost 
przeciwnie, będziecie Państwo musieli 
odpowiedzieć na pytanie, czy z własnych 
środków dotować działalność kupców, 
czy też podwyższyć im stawki czynszu 
uiszczanego przez nich na rzecz Spół-
dzielni. Wybór tej ostatniej opcji do-
prowadzi do niemal natychmiastowej 
likwidacji części bazarku z przyczyn 
ekonomicznych.  

Parking plus handel
Z dalszym funkcjonowaniem bazarku 
związana jest propozycja m. st. War-
szawy, polegającą na budowie po dru-
giej stronie ul. Gintrowskiego, obiektu 
o charakterze handlowo– parkingowym, 
do którego mogłoby być w całości relo-
kowane (przeniesione) dotychczasowe 
targowisko. Koncepcja ta jest również 
popierana przez zdecydowaną więk-
szość kupców. Wybudowanie przez m. 
st. Warszawa takiego rodzaju obiektu 
umożliwiłoby dalsze funkcjonowanie 
targowiska, jak również poprawiłoby 
warunki parkowania samochodów oso-
bowych w rejonie ul. Orzyckiej i ul. 
Śniardwy. 

Budowa przez m. st. Warszawa budyn-
ku parkingowo–handlowego ma godzić 
sprzeczne interesy. Z jednej strony po-
zwala kontynuować możliwość robienia 

zakupów  na bazarku, który zmieni swo-
je usytuowanie o około sto kilkadzie-
siąt metrów. Z drugiej strony pozwala 
uporządkować południowo–wschodni 
narożnik skrzyżowania ul. Gotarda z ul. 
Gintrowskiego poprzez realizację nowej 
zabudowy wokół mającego w tym miej-
scu powstać placu miejskiego. 

Możemy zyskać
Ze wstępnej analizy możliwości inwe-
stycyjnych działki przy ul. Gotarda 16, 
które są określone w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Służewiec” w Warszawie może wybudo-
wać na nim budynek mieszkalny wielo-
rodzinny liczący dwanaście kondygnacji 
nadziemnych oraz dwie kondygnacje 
podziemne. Na parterze i pierwszym 
piętrze budynku mogłyby się mieścić 
lokale usługowe o łącznej pow. ok. 3,5 
tys. m2. Z kolei około 110 lokali miesz-
kalnych o łącznej pow. ok. 6.000 m2 
usytuowanych byłoby na piętrach od 
drugiego do dwunastego. 

Jeżeli zadecydujecie Państwo, aby 
inwestycja przy ul. Gotarda 16 była re-
alizowania na analogicznych zasadach, 
jak jest budowane Osiedle „Szanty”, to 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” 
w Warszawie wypracuje kolejny zysk 
z działalności deweloperskiej, który 
będzie mógł być przeznaczony na dofi-
nansowanie funduszy eksploatacyjnych 
i remontowych lub na sfinansowanie 
budowy lokali użytkowych w nowym 
budynku przy ul. Gotarda 16,  które 
pozostając własnością Spółdzielni będą 
przynosić kolejne zyski z czynszu uisz-
czanego za ich najem. Podjęcie przez 
Walne Zgromadzenie decyzji o przystą-
pieniu do realizacji inwestycji skutko-
wać będzie nie tylko wymianą zabudowy 
na nową, lecz doprowadzi do powstania 
nowego majątku Spółdzielni w postaci 
dużego zasobu lokali usługowych usy-
tuowanych w dobrej pod względem 
handlowym lokalizacji.

Przedsięwzięcia społeczne  
i kulturalne
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” 
oprócz bieżącego zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi jej zasób i pro-
wadzenia działalności deweloperskiej 
powinna również prowadzić działalność 
związaną z realizacją celów społecz-
nych i kulturalnych. Szczególną uwagę 
chcielibyśmy zwrócić na zamieszkujące  
w naszych budynkach osoby w wieku 
podeszłym. Stanowią one sporą, bo li-
czącą kilkaset osób grupę. Część z nich 
to osoby niepełnosprawne, zniedołęż-
niałe, często zamieszkujące samotnie. 
To głównie dla tych osób należy stwo-
rzyć  ofertę prozdrowotną, społeczną 
i kulturalną. 

W ciągu najbliższych miesięcy zamie-
rzamy przystąpić do podjęcia współ-
pracy z m. st. Warszawa, której celem 
byłoby zrealizowanie części samorzą-
dowego programu Warszawa Przyjazna 
Seniorom na terenie naszego osiedla. 
Liczymy też na współpracę z tymi orga-
nizacjami pożytku publicznego, których 
statutowym celem jest wspieranie osób 
starszych. 

Mamy nadzieję, że wolą jednego 
z przyszłych walnych zgromadzeń bę-
dzie przeznaczenie części zysków uzy-
skanych z działalności deweloperskiej, 
w szczególności pochodzących z budowy 
nowego budynku przy ul. Gotarda 16 na 
realizację przedsięwzięć o charakterze 
społecznym i kulturalnym. Dzięki temu 
na nieruchomości, na której znajduje 
się obecnie budynek McDonalda można 
wznieść budynek, który stanowiłby bazę 
lokalową dla tego rodzaju przedsięwzięć. 
Znalazłby w nim swoją siedzibę np. mały 
klub mieszkańców, dom dziennego po-
bytu seniorów oraz sala rehabilitacji 
ruchowej. 

Mamy nadzieję, że tego typu działania 
Spółdzielni spotkają się z Państwa zro-
zumieniem. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Służewiec” powinna być podmiotem, 
który nie tylko potrafi osiągać zysk z pro-
wadzonej przez siebie działalności go-
spodarczej, lecz również potrafi się tym 
zyskiem dzielić z tymi, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy ze strony naszej spół-
dzielczej wspólnoty. 

Rewitalizacja terenów  
rekreacyjnych
Nasza Spółdzielnia jest wieczystym użyt-
kownikiem gruntów, które usytuowane są 
pomiędzy jej budynkami mieszkalnymi. 
Znaczna ich część nie może być uznana 
za tereny przyjazne mieszkańcom osiedla. 
Wybetonowane, pozbawione zieleni, ła-
wek, urządzeń sportowych i placów zabaw 
przestrzenie nie zachęcają do spędzania na 
nich wolnego czasu. 

Powyższy stan rzeczy powinien ulec 
zmianie. W przypadku przeznaczenia czę-
ści zysku z działalności deweloperskiej na 
rewitalizację obszarów pomiędzy budyn-
kami mieszkalnymi możliwe będzie ich 
dostosowanie do potrzeb mieszkańców.

Pierwszymi obszarami ogólnie dostęp-
nymi, które zostaną już w 2019 r. na nowo 
zagospodarowane, będą zieleńce pomię-
dzy nowymi budynkami osiedla „Szanty” 
oraz w pobliżu budynku przy ul. Bełdan 8. 
Mamy nadzieję, że usytuowanie terenów 
rekreacyjnych w bezpośredniej bliskości 
lokali handlowych i usługowych, które 
znajdować się będą w parterach nowo 

wznoszonych budynków podniesie atrak-
cyjność przestrzeni ogólnodostępnych 
usytuowanych przy ul. Bełdan. 

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Służewiec” zamierza podjąć czynności, 
które pozwolą uzyskać w przyszłym roku 
zewnętrzne dofinansowanie do urządzenia 
na działkach oddanych w użytkowanie 
wieczyste nowych terenów zielonych, 
placów zabaw, czy siłowni plenerowych. 
Jednym z programów, który pozwala 
uzyskać środki finansowe na realizację 
tego rodzaju przedsięwzięć jest program 
rządowy pod nazwą Otwarte Strefy Ak-
tywności.  Jego dysponentem jest Mini-
sterstwo Sportu i Rekreacji. Widzimy 
potrzebę wystąpienia o dofinansowanie 
realizacji przez Spółdzielnię siłowni ple-
nerowej wraz z placem zabaw dla dzieci 
i młodzieży w części osiedla znajdującej 
się wokół ul. Wiartel i ul. Niegocińskiej. 

SM „Służewiec” pragnie również inspi-
rować władze samorządowe do realizacji 
infrastruktury sportowej i rekreacyj-

nej na działkach miejskich położonych 
w pobliżu osiedla. Wystąpiliśmy do Bur-
mistrza Dzielnicy Mokotów o wybudo-
wanie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 
271 a przedszkolami zlokalizowanymi na 
osiedlu tężni solankowej. Pierwsze tego 
rodzaju obiekty zostały już przez władze 
samorządowe wybudowane w innych 
dzielnicach Warszawy.

Będziemy również wspierać te działa-
nia członków naszej Spółdzielni, których 
celem będzie przeznaczenie części bu-
dżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy, 
na poprawę zagospodarowania działek 
miejskich usytuowanych w sąsiedztwie 
naszego osiedla. Szczególnie zależy nam 
na zwiększeniu  nasadzeń drzew. 

Dzięki środkom własnym i środkom 
publicznym możliwym będzie uruchomie-
nie programu, który w ciągu najbliższych 
kilku lat pozwoli odnowić tereny pomię-
dzy budynkami mieszkalnymi, w których 
Państwo zamieszkujecie. 

Modernizacje i remonty
Zdecydowana większość budynków 
mieszkalnych, które stanowią zasób 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” 
w Warszawie, została wybudowana 
w latach siedemdziesiątych XX w. Po 
kilkudziesięciu latach eksploatacji ich 
stan techniczny wymaga zasadniczej 
modernizacji lub remontów. 

Dotychczasowe szczupłe środki finan-
sowe, pochodzące z wpłat na fundusz 
remontowy osób posiadających tytuły 
prawne do lokali w tych budynkach, 
pozwalały na przeprowadzenie prac 
remontowych o ograniczonym zakre-
sie. Szansą na wykonanie generalnych 
remontów i modernizacji będzie uzy-
skanie środków pieniężnych z zysku po-
chodzącego z realizacji działalności de-
weloperskiej. Po zakończeniu realizacji 
obu budynków osiedla „Szanty”, Walne 
Zgromadzenia Spółdzielni, które będą 
się odbywać w latach 2020 i 2021, będą 
mogły przeznaczyć część tego zysku na 
fundusze remontowe tych budynków. 

W 2019 r. przeprowadzony zostanie 
pięcioletni przegląd budynków miesz-
kalnych, które wchodzą do zasobu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” 
w Warszawie. W oparciu o diagnozę 
stanu technicznego poszczególnych bu-
dynków, będzie można przygotować 
Plan remontów i modernizacji, którego 
realizacja powinna mieć miejsce w la-
tach 2020–2023. 

Pierwszym budynkiem, który zosta-
nie jeszcze wcześniej zmodernizowany 
będzie ten znajdujący się przy ul. Beł-
dan 8. Jest to jedyny budynek miesz-
kalny ze wszystkich pozostających 
w zasobie Spółdzielni, który nie miał 
dotychczas wykonanej termomoderni-
zacji. Wykonanie nowej elewacji tego 
budynku będzie możliwe już w 2019 r. 
Przeprowadzenie tego rodzaju robót, 
wraz z wykonywaniem elewacji nowych 
budynków budowanych w ramach osie-
dla „Szanty” pozwoli ograniczyć koszty, 
wynikające np. z zorganizowania zaple-

cza dla ekipy budowlanej wykonującej 
termomodernizację. W naszej ocenie, 
korzystne będzie również wykonanie 
termomodernizacji budynku przy 
ul. Bełdan 8 wraz z budową nowych 
budynków, gdyż pozwoli to uniknąć 
rozciągnięcia w czasie uciążliwości to-
warzyszących robotom budowlanym. 

Pragniemy, by modernizacja ele-
wacji budynku przy ul. Bełdan 8 była 
przeprowadzona z użyciem materia-
łów, które będą wykorzystane do wy-
konania elewacji nowych budynków 
budowanych w ramach Osiedla „Szan-
ty”. Oprócz dobrej jakości elewacji 
uzyskamy pewną jednolitość estetycz-
ną dotychczasowej zabudowy z nowo 
powstającą.  Mamy nadzieję, że mo-
dernizacja budynku przy ul. Bełdan 8 
stanie się inspiracją dla modernizacji 
i remontów pozostałych budynków 
znajdujących się w osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Służewiec”.  

Dzięki połączeniu ze sobą środków 

pieniężnych wpłacanych przez człon-
ków Spółdzielni z środkami pocho-
dzącymi z zysku z działalności dewe-
loperskiej, Spółdzielnia będzie w stanie 
w ciągu najbliższych lat wykonać re-

monty i modernizacje w istotny sposób 
podnoszące standard życia w zamiesz-
kanych przez Państwa budynkach. 

Perspektywy budowy domów w systemie deweloperskim
Warszawa od wielu lat jest największym ryn-
kiem deweloperskim w Polsce. Spowodowa-
ne to jest rozwojem gospodarczym stolicy, 
który stwarza nowe oferty pracy, przyciągając 
osoby z najodleglejszych rejonów Polski. Co-
raz większy napływ osób szukających pracy 
w Warszawie skutkuje znaczącym popytem 
na lokale mieszkalne, generującym coraz wyż-
sze ich ceny. Szczególne miejsce na tym rynku 
zajmują inwestycje mieszkaniowe realizowa-
ne przez spółdzielnie mieszkaniowe i dewelo-
perów na terenie dzielnicy Mokotów, która 
zwycięża w rankingach na najbardziej poszu-
kiwane miejsca do zamieszkania. Znaczące 
zainteresowanie nabywców budzą oferty 
nabycia lokali mieszkalnych w południowej 
części Mokotowa, to jest na takich osiedlach, 
jak Wierzbno, Służew i Służewiec. Osiedla te 
wyróżniają się dobrym skomunikowaniem z  
centrum Warszawy, bliskością miejsc pracy 
i atrakcyjną ofertą handlową oraz usługową. 
Towarzyszy temu nie tak wysoka cena loka-
li mieszkalnych, jak na północy Mokotowa, 
bliżej ścisłego centrum  miasta. 

Prowadząc sprzedaż lokali mieszkalnych 
w budynkach Osiedla „Szanty” dostrzegły-
śmy, jak bardzo chłonny jest lokalny rynek 
sprzedaży mieszkań, na którym operuje Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Służewiec”. W chwili 
obecnej nasza Spółdzielnia, działając na zasa-
dach deweloperskich, mogłaby sprzedać bar-
dzo dużą ilość lokali mieszkalnych, głównie 
jedno i dwu pokojowych w cenie ok. 9–9,5 
tys. zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Dys-
ponujemy kilkudziesięcioma kontaktami do 
osób, które nie miały okazji nabyć w jednym 
z budynków Osiedla „Szanty” stosunkowo 
niewielkiego lokalu mieszkalnego odpowia-
dającego ich potrzebom, a które podkreślały 
swoje zainteresowanie kolejnymi inwestycja-
mi naszej Spółdzielni.

Z tego to względu uważamy, że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Służewiec” jest w stanie 
przygotować nową inwestycję mieszkanio-
wą realizowaną w oparciu o przepisy ustawy 
deweloperskiej. Nowy oferta mieszkaniowa 
powinna być tak sformatowana, aby zasad-
niczą jej część stanowiły lokale mieszkalne 
o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 
50 m2. Budowa kolejnego budynku wielo-
rodzinnego stanowiłaby odpowiedź na po-
wyższy popyt. Podobnie jak w przypadku 
budynków wchodzących w skład Osiedla 
„Szanty” Spółdzielnia uzyskałaby zysk umoż-
liwiający sfinansowanie budowy kolejnych 

lokali użytkowych stanowiących własność 
Spółdzielni, lub służący zwiększeniu środków, 
które mogłyby być przeznaczone na remonty 
już istniejących budynków mieszkalnych. 

Po dokonaniu analizy kilku działek inwe-
stycyjnych, których wieczystym użytkow-
nikiem jest Spółdzielnia stwierdziliśmy, że 
działką, która idealnie nadaje się pod budowę 
tego rodzaju budynku, jest działka przy al. 
Lotników 15. Na tej nieruchomości znajdu-
ją się obecnie budynki pawilonu Mokpol 
i pizzerii. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Służewca Wschodniego, w miejscu obecnego 
pawilonu handlowego może zostać wybudo-
wany nowy sześciokondygnacyjny budynek 
mieszkalny z lokalami użytkowymi w par-

terze. Jego potencjalne usytuowanie na pół-
nocny zachód od istniejącego budynku przy 
al. Lotników 13 nie spowoduje zacienienia 
budynków sąsiednich, a stanowić będzie swe-
go rodzaju ekran ograniczający uciążliwość 
ruchu kołowego, z jakim mamy do czynienia 
w al. Lotników. Na parterze nowego budynku 
znajdowałyby się lokale użytkowe o pow. ok 
400 m2. Na pięciu wyższych kondygnacjach 
zostało by wybudowanych około 40 lokali 
mieszkalnych, w przeważającej części jedno- 
i dwupokojowych, których łączna powierzch-
nia stanowiłaby ok. 1.800 m2.  

Obsługa parkingowa nowego budynku, 
mogłaby zostać zapewniona na jednej kon-
dygnacji podziemnej. Możliwe jest jednak 
zwiększenie liczby kondygnacji garażu pod-

ziemnego do dwóch. Mogłoby to nastąpić 
w przypadku, gdyby osoby, którym przysłu-
gują tytuły prawne do lokali w budynkach 
sąsiednich postanowiły nabyć dodatkowe 
miejsca postojowe. 

Dzięki realizacji nowego budynku na-
stąpiłaby też rewitalizacja placu pomiędzy 
pawilonem Mokpolu, pizzerią, budynkiem 
al. Lotników 13 i budynkiem przy ul. Beł-
dan 11. Obecnie plac ten stanowi swego 
rodzaju zaplecze magazynowe dla pawilonu 
handlowego. Po wybudowaniu nowego bu-
dynku przy al. Lotników 15, pomiędzy nim 
a istniejącymi już budynkami, powstałby 
wewnętrzny skwer o charakterze rekreacyj-
nym z roślinnością wysoką i niską. Mamy 
nadzieję, że nowy plac stanie się miejscem 

Lotników 15
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Struktura kosztów w Spółdzielni w 2017 r.

Sprawy z powództwa Spółdzielni o zapłatę
Kancelaria w 2017 r. wniosła do sądów 38 spraw o zapłatę na łączną kwotę dochodzonych 
roszczeń 253 162,01 zł (bez odsetek i kosztów sądowych). Na dzień 31.12.2017 r. w 29 spra-
wach zostały wydane orzeczenia (część prawomocnych), zasądzające na rzecz Spółdzielni 
wszystkie dochodzone należności. 

Sprawy o zapłatę skierowane na wniosek Spółdzielni do egzekucji komorniczej
Na wniosek Spółdzielni do egzekucji komorniczej skierowano w 2017 r. 21 spraw, na 
łączną kwotę 81 124,19 zł (bez odsetek i kosztów sądowo egzekucyjnych). 8 spraw zostało 
zakończonych w związku ze spłatą zadłużenia, 4 sprawy wniesione w 2017 roku nadal 
pozostają w toku. W 8 sprawach egzekucyjnych złożony był wniosek o prowadzenie egze-
kucji z prawa do lokalu, 6 z nich jest w toku, 1 zakończona w związku ze spłatą zadłużenia 
przez dłużnika, a 1 zakończona licytacją.
Sprawy z powództwa Spółdzielni o eksmisję z lokali mieszkalnych.
W 2017 r. nie skierowano do sądu  spraw o orzeczenie eksmisji osób zajmujących lokal 
bez tytułu prawnego. W 2017 roku skierowano do komornika 2 wnioski egzekucyjne ce-
lem przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego osób, wobec których Sąd nakazał 
opróżnienie lokalu z uwagi na brak tytułu prawnego.

Eksploatacja bieżąca
Eksploatacja bieżąca zasobów mieszkaniowych to sfera działań związanych:

• z bieżącą działalnością eksploatacyjną,
• z działalnością konserwacyjną.
Bieżąca działalność eksploatacyjna to działania związane z zaspokojeniem dostarczania 

do budynków mediów, takich jak: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz oraz 
działania związane z utrzymaniem czystości w budynkach i terenie, pielęgnacja zieleni 
wraz z nasadzeniami, a także wywóz nieczystości. Eksploatacja zasobów to także czyn-
ności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez np. wykonanie 
monitoringu budynkowego, spotkania z przedstawicielami władz porządkowych, dbanie 
o place zabaw i tereny zielone, a także przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

Gospodarka zasobami spółdzielczymi prowadzona jest w ramach środków finansowych 
pochodzących z:

- wpłat  za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży, 
- wpłat z najmu lokali użytkowych i powierzchni na reklamy,
- działalności finansowej  (oprocentowanie środków pieniężnych),
- pozostałych wpływów (odszkodowania, darowizny).

Działalność konserwacyjna w Spółdzielni to działania mające na celu utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym zasobów wraz z instalacjami: elektrycznymi, centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi.

Prace konserwacyjne to również działania wykonywane przez firmy zewnętrzne, mające 
na celu utrzymanie w dobrym stanie technicznym dźwigów, instalacji domofonowej, 
instalacji dzwonkowej, instalacji monitoringu budynkowego, instalacji przeciwpożarowej 
oraz elektrycznej. W skład kosztów konserwacji wchodzą również koszty przeglądów 
technicznych zasobów Spółdzielni wykonywane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 
(przeglądy budowlane wraz z instalacjami sanitarnymi, elektryczne, gazowe, przeciwpo-
żarowe oraz kominiarskie).

W roku 2017 zostały przeprowadzone obowiązkowe przeglądy roczne zgodnie z wyma-
ganiami przepisów Prawa Budowlanego przez firmy zewnętrzne.

Remonty

Prace remontowe w Spółdzielni w 2017 r. wykonywane były w oparciu o plan remonto-
wy zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej. Plan remontowy (rzeczowo – finansowy) 
tworzony jest w oparciu o wyniki przeglądów technicznych budynków w zderzeniu ze 
środkami zgromadzonymi na Funduszu remontowym.

• Stan środków funduszu remontowego na dzień 01.01.2017 r. wynosił 289 888,41 zł, 
• zwiększenia (odpis na fundusz) 1 812 502,79 zł, 
• wydatki 1 888 760,81 zł

Zasoby Spółdzielni
Na koniec 2017 roku, według złożonych przez osoby oświadczeń, zamieszkiwało w zasobach 
SM „Służewiec” 4.014 osób. 

Informacje na temat  zasobów mieszkaniowych Spółdzielni zawiera tabela.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Stan na 
01.01.2017

Stan na 
31.12.2017

1. Liczba budynków mieszkalnych szt. 24 24

Liczba pawilonów handlowych szt. 3 3 

2. Liczba lokali mieszkalnych ogółem szt. 2 281 2 281

w tym: mieszkania lokatorskie szt. 85 84

            mieszkania własnościowe szt. 1 302 1 295

            wyodrębniona własność szt. 876 885

            lokale funkcyjne w najmie szt. 18 17

3. Powierzchnia użytkowa lokali ogółem: m2 108 436,82 108 436,82

a) lokale mieszkalne, w tym: m2 99 886,25 99 886,25

b) lokale użytkowe, w tym: m2 7 274,95 7 274,95

c) garaże Bełdan 4, Wydmińska 4 m2     1 275,62     1 275,62

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Wyszczególnienie Razem

Grunty w użytkowaniu wieczystym ogółem: 122 441m²

W 2016 roku Prezydent m. st. Warszawy wypowiedział ze skutkiem na 31.12.2016 r. wysokość 
dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podwyżka została 
rozłożona na trzy kolejne lata, tj. 2017-2019.  Zarząd Spółdzielni, w imieniu użytkowni-
ków mieszkań spółdzielczych, odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie od podwyżek i przygotował stosowne kontr-operaty, wnioskując o ustalenie 
nowych opłat rocznych w niższej wysokości, jednak do chwili obecnej SKO nie rozpatrzyło 
jeszcze tych wniosków.

Złożone zostały do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy  
wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści z zastosowaniem prawa do 95 % bonifikaty wynikającej z Uchwały Nr L/1217/2017 Rady 
Miasta st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni 
mieszkaniowych. Obecnie czekamy na rozpatrzenie ww. wniosków.

Problematyka członkowsko-mieszkaniowa
W roku 2017 przyjęto w poczet członków Spółdzielni do dnia 09.09.2017r., (tj. do dnia 
wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 44 osoby  z tytułu:
• nabycia umową kupna-sprzedaży 13 osób
• w drodze spadku  17 osób
• darowizny     13 osób
• w drodze przetargu    1 osoba 

Do dnia 09.09.2017 r.  (tj. do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych), skreślono z listy członków w 2017 roku 38 osób z tytułu:
rezygnacji z członkostwa (zbycie lokalu)  10 osób
• darowizny    11 osób
• zgonu    16 osób
• wystąpienia z członkostwa    1 osoba

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  
z dniem  09.09.2017 r., zgodnie z ze znowelizowanym art. 3 ust. 1, członkiem spółdzielni 
jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała do 
nich ograniczoną zdolność, której przysługuje: 

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
- roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Na mocy powyższych przepisów członkami, w związku z weryfikacją dokumentów człon-
kowsko-lokalowych w zasobach  Spółdzielni, zostało 456 osób, w tym osoby którym 
przysługuje:

1.  na zasadach wspólności ustawowej  wraz z małżonkiem spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego - 306 osób
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2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - 128 osób
3. na zasadach wspólności ustawowej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego - 22 osoby

W okresie od 09.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w związku ze złożoną deklaracją członkowską 
przez osoby, którym przysługuje odrębna własność do lokalu mieszkalnego, przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 21 osób.

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, członek Spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej Ustawy tj. 
09.09.2017 r. nie przysługiwało: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, roszczenie 
o ustanowienie odrębnej własności lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, utracił z dniem 9.09.2017r. członkostwo 
w Spółdzielni.

Na mocy powyższych przepisów oraz weryfikacji dokumentów członkowsko-lokalowych 
członkami Spółdzielni przestało być 176 osób. 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w nowym 
stanie prawnym członkostwo ustaje w sytuacji:

• wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
• zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie,
• zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie.
W okresie od 09.09.2017 r. do 31.12.2017 r., w związku ze zbyciem przez osoby, którym 

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu 
mieszkalnego, ustało członkostwo 12 osób. Ponadto w związku ze zgonem ustało człon-
kostwo 24 osób.

W dniu 31.12.2017 r. w Spółdzielni było zarejestrowanych 2508 członków.

Zadłużenia, działania windykacyjne
Umiarkowanym  zagrożeniem dla funkcjonowania Spółdzielni jest poziom zadłużenia 
Mieszkańców, dzierżawców  i najemców lokali użytkowych. Z problemem zadłużeń 
borykają się prawie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe. Podejmowane działania win-
dykacyjne są trudne, ponieważ obecnie obowiązujące uregulowania prawne bardziej 
chronią dłużnika niż wierzyciela. 

Spółdzielnia na bieżąco prowadzi działania windykacyjne. Wysyłane były wezwania 
do zapłaty dla zalegających z czynszem powyżej dwóch miesięcy. W uzasadnionych 
przypadkach, Zarząd Spółdzielni podpisywał porozumienia o uznaniu długu i rozłożeniu 
zadłużenia na raty. W przypadku braku reakcji, wysyłane były kolejne – przesądowe we-
zwania do zapłaty, a następnie sprawa kierowana była na drogę postępowania sądowego. 
Należności zasądzone, po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty, kierowane były do 
egzekucji komorniczej.

Zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych za lata 2016 - 2017

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2016 r.

Stan na dzień 
31.12.2017 r.

1. Roczne naliczenie czynszu 11 133 346,58 11 212 147,40

2.
Zadłużenie na koniec okresu:
- bieżące oraz sporne
- zasądzone

645 151,09
354 175,02
290 976,07

674 266,25
365 572,68
308 693,57

3. Wskaźnik zadłużenia ogółem [%] 5,79 6,01

Zadłużenia w opłatach lokali użytkowych za lata  2016 – 2017

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2016 r.

Stan na dzień 
31.12.2017 r.

1.
Roczne naliczenie czynszu

3 847 572,97 4 018 757,76

2.
Zadłużenie na koniec okresu:
- bieżące oraz  sporne
- zasądzone

     381 525,10
294 893,30
 86 631,80

     345 005,98
321 822,59
 23 183,39

3
Wskaźnik zadłużenia ogółem [%]

9,91 8,58

• stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 213 630,39 zł.

Wysokość odpisu na fundusz remontowy od 01.07.2002 r. wynosi 1,50 zł za 1m2 powierzchni 
lokalu. Ewidencja wpływów i wydatków z tego tytułu prowadzona jest zgodnie z przepi-
sami na każdą nieruchomość oddzielnie.

SPRAWY EKONOMICZNO-FINANSOWE

Wynik działalności Spółdzielni za 2017 r. przedstawia się następująco:

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: 
• koszty ogółem                 12 355 462,22 zł
• przychody ogółem                11 568 749,98 zł
• wynik              (-)    786 712,24 zł

Działalność gospodarcza Spółdzielni :  
• koszty ogółem    1 781 236,86 zł 
• przychody ogółem    3 619 560,97 zł
• wynik brutto     1 838 324,11 zł
• podatek dochodowy   (-)397 242,00 zł
• wynik netto    ( +) 1  441 082,11 zł

Rozliczenie mediów
Koszty zakupu ciepła  dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody oraz 
koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczane są do wysokości wniesionych 
zaliczek.  Wynik ten na dzień 31.12.2017 r. jest przeniesiony do rozliczenia  z członkami 
i użytkownikami lokali. 

Dostawca ciepła Koszty
[zł]

Przychody
[zł]

Wynik
[zł]

Veolia 3 854 785,42 3 907 118,65 + 52 333,23

Dostawca zimnej 
wody i odprowa-
dzenia ścieków

Koszty
[zł]

Przychody
[zł]

Wynik
[zł]

MPWiK   2 113 132,99 2 182 773,25 + 69 640,26
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dokończenie ze strony 1
Na przełomie 2019 i 2020 r. powstanie 
możliwość zakupu tych miejsc, bądź ich 
wynajęcia. Dla osób, które będą chciały 
nabyć miejsca postojowe przewidujemy 
dwa sposoby płatności, tj. jednorazowe 
uiszczenie pełnej kwoty, bądź najem 
z opcją zakupu, czyli z rozłożeniem płat-
ności na równe miesięczne części, płatne 
przez okres do 5 lat. 

W przypadku podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie uchwały o realizacji in-
westycji na działce przy al. Lotników 
15, czyli w miejscu w którym znajduje 
się obecnie pawilon użytkowany przez 
Mokpol, zaproponujemy również człon-
kom Spółdzielni, którzy mieszkają w re-
jonie skrzyżowania ul. Bełdan z al. Lot-
ników rozważenie możliwości zakupu 
miejsc postojowych w garażu podziem-
nym, który może zostać wybudowany 
wraz z budynkiem. Również i w tym 
przypadku oferta obejmować będzie 
sprzedaż z natychmiastową zapłatą oraz 
najem z opcją zakupu miejsca postojo-
wego w okresie do 5 lat.  

Przebudowa Bełdan
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służe-
wiec” zwróciła się także do Urzędu 
Dzielnicy Mokotów, który zarządza ul. 
Bełdan, o wykonanie jej przebudowy, 
co mogłoby nastąpić po zakończeniu 
budowy osiedla „Szanty”. Z koncepcji 
przebudowy tej ulicy, którą opracowa-
no na zlecenie Spółdzielni wynika, że 
poprzez wykonanie ogólnodostępnych, 
bezpłatnych miejsc postojowych w pa-
sie drogowym ul. Bełdan, prostopadłych 
do niej, uzyskano by dodatkowo ponad 
trzydzieści miejsc postojowych w sto-
sunku do stanu aktualnego. Będziemy 
Państwa prosić o poparcie tej inicjaty-
wy Spółdzielni, poprzez złożenie pod-
pisów pod wnioskiem o  przebudowę 
ul. Bełdan. Ze wstępnych analiz wynika 
również, że modernizacja przez m. st. 
Warszawa ul. Orzyckiej również pozwo-
liłaby zwiększyć ilość ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych. 

Trudności ze znalezieniem miejsca do 
zaparkowania dotyczą nie tylko miesz-
kańców budynków, które usytuowane są 
w rejonie ul. Bełdan. Dotyczą one rów-
nież mieszkańców pozostałych części 
naszego osiedla. Dla tych osób również 
staramy się znaleźć rozwiązania tego 
problemu. 

Parking ZTM
Z rozmów, które prowadzą przedsta-
wiciele Spółdzielni z władzami m. st. 
Warszawy wynika, że istnieje możliwość 
wstępnego zarezerwowania odpowiedniej 
ilości miejsc parkingowych na potrzeby 
osób mieszkających w budynkach Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Służewiec” w par-
kingu wielopoziomowym, który Zarząd 
Transportu Miejskiego wybuduje przy ul. 
Orzyckiej 9. Ofertą tą pragniemy zainte-
resować głównie członków Spółdzielni, 
którzy mieszkają w budynkach przy ul. 
Śniardwy 1 i 2 oraz przy ul. Orzyckiej 
10 i 18. Jeżeli członkowie Spółdzielni 
zamieszkali w tych budynkach są zain-
teresowani długoterminowym najmem 
miejsc postojowych w tym garażu wielo-
poziomowym, to celowym jest zgłoszenie 
swojego zainteresowania do sekretaria-
tu Spółdzielni. Jeszcze w czerwcu tego 
roku, chcielibyśmy przekazać władzom 
Warszawy wstępną informację o liczbie 
członków Spółdzielni, którzy są chętni 
wynająć miejsca parkingowe w mającym 
powstać budynku garażowym. 

Garaże Spółdzielni
Analiza skali zapotrzebowania na miej-
sca parkingowe, zarówno ze strony osób 
mieszkających na osiedlu Spółdzielni, jak 
i osób, które studiują lub pracują w jego 
pobliżu, doprowadziła nas do wniosku, 
że jedynym sposobem na pełne rozwią-
zanie tego problemu jest budowa przez 
Spółdzielnię naziemnych garaży wielo-
poziomowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służe-
wiec” jest  wieczystym 
użytkownikiem działki 
gruntu, która zlokali-
zowana jest pomiędzy 
ul .  Gintrowskiego 
i ul. Orzycką. Zgodnie 
z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
Służewca Wschodniego 
nieruchomość ta może 
zostać zabudowana 
budynkiem użytko-
wym lub wielokondy-
gnacyjnym garażem 
nadziemnym. Z analizy 
chłonności tej działki 
wynika, że stosow-
nie do postanowień 
planu, w kompleksie 
dwóch budynków, czy-
li budynku biurowego 
i garażowego znajdzie 
się ok. 6 tys. m2 po-
wierzchni biurowej 
oraz  ponad 300 miejsc 
postojowych. Zreali-
zowanie powyższej 
inwestycji rozwiązało 
by problemy parkin-
gowe tej części osiedla 
Spółdzielni, w skład 
której wchodzą przede 
wszystkim budynki 
przy ul. Gintrowskie-
go 20, oraz przy ul. 
Orzyckiej 1, Bełdan 1 
i przy ul. Orzyckiej 4. 
Również budynki przy 
ul. Orzyckiej 4a i przy 
ul. Bełdan 5 znajdują 
się w niezbyt dużej od-
ległości od powyższej 
nieruchomości. Jeżeli 
członkowie Spółdziel-
ni wyrażą zgodę na 
walnym zgromadzeniu 

na rozpoczęcie przygotowań inwestycji 
to realizacji, to wówczas Spółdzielnia 
będzie mogła wykonać szereg takich 
czynności jak uzyskanie decyzji środowi-
skowej, skablowanie napowietrznej linii 
energetycznej średniego napięcia, itp.. 
Odpowiednie przygotowanie inwesty-
cji pozwoli rozpocząć też poszukiwanie 
nabywcy budynku biurowego i działki 
gruntu pod nim, dzięki czemu zapew-
nione zostałoby sfinansowanie budowy 

parkingu wielopoziomowego stanowią-
cego własność Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służewiec”. 

Czynimy również starania dotyczące 
pozyskania prawa wieczystego użytko-
wania gruntu, który znajduje się przy 
al. Lotników 15a i jest obecnie wykorzy-
stywany, jako parking powierzchniowy. 
Postanowienia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejo-
nu Służewca Wschodniego przewidują 

Istnieją szanse na rozwiązanie problemu

Parkowanie na osiedlu
realizację na nim budynku parkingu 
wielopoziomowego. Mamy nadzieję, że 
po zakończeniu postępowania, którego 
przedmiotem są roszczenia dekretowe 
byłych właścicieli tej nieruchomości, 
miasta stołeczne Warszawa umożliwi 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” 
nabycie prawa do powyższego terenu. 
Wybudowanie na tej działce gruntu 
parkingu wielopoziomowego, w którym 
byłoby ponad 200 miejsc parkingowych 
przyczyniło by się do istotnego zaspo-
kojenia potrzeb parkingowych tych 
członków Spółdzielni, którzy zamiesz-
kują w budynkach usytuowanych przy 
ul. Wiartel i ul. Niegocińskiej. 

Jak zatem Państwo widzicie działania 
mające na celu rozwiązanie problemu 
braku miejsc postojowych to działania 
żmudne i kapitałochłonne. Wierzymy 
jednak w to, że Spółdzielnia stopniowo 
będzie ten problem rozwiązywać. Jak 
szybko to się wydarzy zależy nie tylko 
do Spółdzielni, lecz również od m. st. 
Warszawy, a także od zaangażowania 
kapitałowego ze strony członków Spół-
dzielni. Potencjalne możliwości stop-
niowego łagodzenia tego problemu są 
i staramy się je Państwu wskazywać. To, 
czy znajdziemy bardzo poważne środki 
finansowe na wybudowanie kilkuset 
miejsc postojowych w garażach wielopo-
ziomowych zależne będzie od skutecz-
ności prowadzonej przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Służewiec” działalności 
gospodarczej, w tym deweloperskiej, 
a także od Państwa decyzji o zakupie 
bądź najmie miejsc postojowych. 

Ochrona danych osobowych po nowemu!
Od 26 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” w Warszawie chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na 
jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Bardzo prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższymi informacjami, istotnymi z punktu 
widzenia ochrony Państwa danych, jakimi dysponujemy. 

O jakich danych mówimy?
Mówimy o Państwa danych osobowych, 
które zostały przez nas zebrane w związ-
ku z tym, że posiadacie Państwo człon-
kostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służewiec” w Warszawie i/lub dyspo-
nujecie Państwo prawami do lokalu (lo-
kali) w zasobach Spółdzielni. Dana oso-
bowa to każda informacja o możliwej do 
zidentyfikowania lub zidentyfikowanej 
osobie fizycznej (np. imię i nazwisko, 
nr telefonu, adres zamieszkania, adres 
poczty e-mail, adres miejsca pracy, itp.).

Kto przetwarza Państwa dane oso-
bowe?
W tym wypadku my – czyli Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Służewiec” w Warsza-
wie (adres: ul. Bełdan 2, 02-695 War-
szawa, tel. kontaktowy: 22 / 853-68-51). 
Spółdzielnia jest tzw. administratorem 
danych osobowych, który odpowiada 
za prawidłowość i zgodność z prawem 
przetwarzania posiadanych przez nią 
danych osobowych. Spółdzielnia jest za-
tem tym podmiotem, do którego należy 
zwracać się w każdym przypadku, gdy 
macie Państwo pytania lub wątpliwości 
odnośnie sposobu przetwarzania przez 
Spółdzielnię – jej organy i pracowników 
– Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie, czyli właściwie co?
W pojęciu „przetwarzanie” zawierają się 
wszelkie czynności i operacje dotyczące 
danych osobowych – a więc „przetwa-
rzaniem” danych osobowych będzie ich 
pozyskiwanie, utrwalanie, archiwizo-
wanie, sięganie do nich i korzystanie 
w uzasadnionych przypadkach czy 
wreszcie przekazywanie lub udostępnia-
nie innym podmiotom na ich wniosek. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
Najczęściej (choć nie zawsze) przetwa-
rzamy Państwa dane osobowe takie, jak: 
imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), 
imiona rodziców, stan cywilny, rodzaj 
ustroju majątkowego panującego w mał-
żeństwie, obywatelstwo, numery PESEL 
lub NIP, seria i numer dokumentu toż-
samości, adres (adresy) lokalu (lokali) 
w zasobach Spółdzielni, adres korespon-
dencyjny, numer(y) telefonu kontak-
towego, adres(y) poczty e-mail, numer 
członkowski w rejestrze członków Spół-
dzielni. Nie w każdym przypadku i nie 
każda z powyższych danych osobowych 
jest przez Spółdzielnię przetwarzana – 
zakres i rodzaj zgromadzonych danych 
osobowych jest każdorazowo uzasadnio-
ny okolicznościami, w jakich Spółdziel-
nia znalazła się w posiadaniu Państwa 
danych osobowych.

Zasadniczo przetwarzane przez nas 
dane osobowe należą do kategorii tzw. 
danych osobowych zwykłych (takich jak 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 
telefonu, adres e-mail), jednak w wielu 
przypadkach dysponujemy także danymi 
tzw. wrażliwymi (np. stan cywilny, płeć, 
wiek) – są one nam jednak potrzebne 
z uwagi na konieczność ustalania prawi-
dłowego stanu prawnego i faktycznego 
lokali w zasobach Spółdzielni, a także 
z uwagi na (ewentualny) wymóg podania 
sądom, organom egzekucyjnym lub in-

nym uprawnionym podmiotom danych 
niezbędnych dla prowadzenia przez nie 
postępowań, także tych wszczętych na 
wniosek Spółdzielni.  

Dlaczego w ogóle przetwarzamy Pań-
stwa dane osobowe?
Jest to uzasadnione interesem Spółdziel-
ni – a tym samym Państwa, jako naj-
częściej jej członków – oraz niezbędne 
z punktu widzenia prowadzonej przez 
Spółdzielnię działalności. Aby Spół-
dzielnia mogła zaspokajać potrzeby 
mieszkaniowe jej członków – poprzez 
dostarczanie im lokali – i zarządzać 
tymi lokalami, a także lokalami osób 
nie posiadających członkostwa w Spół-
dzielni oraz lokalami użytkowymi sta-
nowiącymi majątek Spółdzielni – musi 
bezwzględnie dysponować danymi oso-
bowymi osób będących właścicielami 
lub użytkownikami tychże lokali. W ja-
kim więc konkretnym celu (najczęściej) 
gromadzimy i przetwarzamy Państwa 
dane osobowe?
• dla zapewnienia realizacji Państwa 

praw, ale również obowiązków, wy-
nikających z członkostwa w Spół-
dzielni,

• dla zapewnienia kontaktu z Pań-
stwem w sprawach związanych 
z posiadaniem lokali w zasobach 
Spółdzielni lub wynikających ze 
stosunku członkostwa w Spół-
dzielni,

• dla właściwego prowadzenia reje-
stru członków Spółdzielni, który 
powinien być zawsze aktualny 
i odzwierciedlający stan faktycz-
ny,

• dla zapewnienia służbom ad-
ministracyjnym i technicznym 
Spółdzielni stałego kontaktu 
z Państwem w sprawach zwią-
zanych z eksploatacją i używa-
niem Państwa lokali i budynków, 
w których te lokale się znajdują 
oraz dla właściwego utrzymania 
nieruchomości (terenów) wspól-
nych Spółdzielni,

• dla prawidłowego powiadamiania 
Państwa – członków Spółdzielni 
– o terminach i miejscach zebrań 
organów statutowych Spółdziel-
ni, w których możecie Państwo 
uczestniczyć,

• dla dokonywania w sposób właści-
wy rozliczeń z Państwem – osoba-
mi i podmiotami zobowiązanymi 
do płatności na rzecz Spółdziel-
ni, ale również uprawnionymi do 
otrzymania ewentualnych nadpłat 
z tego tytułu,

• dla zapewnienia sprawnej i wła-
ściwej windykacji zaległych należ-
ności na rzecz Spółdzielni, także 
przed sądami i organami egzeku-
cyjnymi,

• dla dokonywania z Państwem 
w sposób prawidłowy rozliczeń 
z tytułu nabycia lub wygaśnię-
cia praw do lokali w zasobach 
Spółdzielni, w tym także z tytułu 
spłaty kredytów zaciągniętych 
przez Spółdzielnię na sfinansowa-
nie kosztów budowy budynków 
mieszkalnych,

• dla właściwej realizacji przez 
Spółdzielnię jej praw i obowiąz-
ków wynikających z zawartych 
z Państwem indywidualnych 
umów w sprawie korzystania z lo-
kali i terenów Spółdzielni (umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, 
etc.), w tym na cele związane z za-
pewnieniem prawidłowego stanu 
rozliczeń Spółdzielni z Państwem 
z tytułu tych umów,

• dla właściwego wypełnienia przez 
Spółdzielnię obowiązków wyni-
kających z odrębnych przepisów 
prawa, m.in. przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (w zakresie pozyskania 
deklaracji i poboru opłat za od-
biór i utylizację odpadów komu-
nalnych), przepisów ustawy prawo 
budowlane (w zakresie utrzyma-
nia nieruchomości we właściwym 
stanie technicznym i przeprowa-
dzania obowiązkowych okreso-
wych przeglądów technicznych 
nieruchomości), ustawy o staty-
styce publicznej, etc.

Posiadanie Państwa danych oso-
bowych jest zatem usprawiedliwione 
z uwagi na powyższe cele i konieczne 
dla funkcjonowania w ogóle Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Służewiec”.

Czy cele przetwarzania Państwa da-
nych osobowych mogą się zmienić?
Spółdzielnia nie planuje przetwarzać 
Państwa danych osobowych w celach 
innych niż określone powyżej. Dbamy 
o to, aby przetwarzanie Państwa da-
nych osobowych następowało w spo-
sób zgodny z prawem, dlatego potrzeby 
gromadzenia Państwa danych osobo-
wych oraz zakres tych danych ogra-
niczamy do minimum i wyłącznie do 
celów niezbędnych z punktu widzenia 
działalności spółdzielni mieszkaniowej.

Jaka jest podstawa prawna przetwa-
rzania Państwa danych osobowych? 
Nie w każdym przypadku taka sama. 
Zasadniczą podstawę prawną prze-
twarzania Państwa danych osobowych 
stanowi niezbędność z punktu widze-
nia wypełnienia przez Spółdzielnię 
prawnie usprawiedliwionych celów, 
o których mowa powyżej. Podstawa 
powyższa dotyczy każdego przypad-
ku przetwarzania danych osobowych: 
(a) członków Spółdzielni, (b) osób nie 
posiadających członkostwa w Spół-
dzielni – właścicieli wyodrębnionych 
lokali oraz (c) osób wspólnie korzysta-
jących z tymi osobami z lokali. Ponadto 
w wielu przypadkach podstawę prawną 
przetwarzania danych osobowych sta-
nowią indywidualne umowy zawarte 
przez Spółdzielnię z osobami, których 
dane dotyczą (np. umowy najmu loka-
li, dzierżawy terenu) – gdy posiadanie 
danych osobowych jest konieczne do 
realizacji tych umów. Wreszcie pod-
stawę prawną przetwarzania Państwa 
danych osobowych stanowią indywidu-
alnie wyrażone zgody, które pozwalają 
Spółdzielni gromadzić i przetwarzać te 
dane do momentu, gdy zgody te ewen-
tualnie zostałyby cofnięte.

O konkretnym źródle pochodzenia 
Państwa danych osobowych zgroma-
dzonych przez Spółdzielnię możecie 
się Państwo dowiedzieć przesyłając sto-
sowne zapytanie na adres: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Służewiec”, ul. Bełdan 2, 
02-695 Warszawa. W odpowiedzi udzie-
limy wszelkich niezbędnych informacji.

Czy Spółdzielnia potrzebuje Państwa 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych?
Zasadniczo nie – z uwagi na to, że prze-
twarzanie danych osobowych odbywa 
się w oparciu o inną podstawę prawną, 
niż zgoda osoby, której dane dotyczą 
(o czym mowa w zdaniach poprzedza-
jących). 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane 
osobowe?
Najczęściej Państwa dane osobowe po-
zyskujemy bezpośrednio od Państwa 
– np. przy okazji złożenia deklaracji 
członkowskiej, podczas zawierania ze 
Spółdzielnią umów o ustanowieniu 
spółdzielczych praw do lokali, umów 
najmu lokali lub dzierżawy terenu, 
podczas zgłoszenia informacji o zby-
ciu / nabyciu lokalu albo w ramach 
aktualizacji informacji o osobach 
korzystających z lokalu. Często dane 
te pozyskujemy z innych źródeł, nie 
bezpośrednio od Państwa – np. od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Moko-
tów”, której nasza Spółdzielnia jest 
kontynuatorką prawną (dotyczy wie-
loletnich członków i lokatorów), od 
notariuszy, którzy przesyłają nam na 
bieżąco wypisy umów sprzedaży/ daro-
wizny spółdzielczych własnościowych 
praw do lokali, od komorników – któ-
rzy zawiadamiają nas o prowadzonych 
czynnościach egzekucyjnych informu-
jąc jednocześnie o osobach, których 
czynności te dotyczą, ale również od 
innych użytkowników lokali, którzy 
np. aktualizują informacje o osobach 
zamieszkałych wraz z nimi w lokalach  
w Spółdzielni. Często też sami dane te 
pozyskujemy z własnej inicjatywy – np. 
poprzez cykliczną aktualizację infor-
macji o właścicielach lokali w zasobach 
Spółdzielni w oparciu o ogólnodostęp-
ną prowadzoną elektronicznie Central-
ną Informację Ksiąg Wieczystych.

Jak długo będziemy przetwarzać 
Państwa dane osobowe?
Trudno jest mówić o konkretnym cza-
sie liczonym w miesiącach czy latach. 
Każdorazowo wymóg posiadania Pań-
stwa danych osobowych będzie badany 
przez pryzmat usprawiedliwionej po-
trzeby Spółdzielni, uzasadnionej kon-
kretnymi okolicznościami (np. nadal 
aktualną możliwością realizacji wza-
jemnych praw i obowiązków na drodze 
sądowej, pomimo ustania łączącej Pań-
stwa i Spółdzielnię „więzi”). Jeżeli np. 
zbędziecie Państwo swój jedyny lokal 
w Spółdzielni albo ustanie umowa naj-
mu tego lokalu zawarta ze Spółdzielnią 
i będziecie w całości rozliczeni ze Spół-
dzielnią z tytułu opłat należnych za ko-
rzystanie z tego lokalu, to ustanie po-
trzeba dalszego przetwarzania Państwa 

danych osobowych przez Spółdzielnię 
(poza ich zarchiwizowaniem). Dołoży-
my wszelkich starań, aby Państwa da-
nych osobowych nie przetwarzać „bez 
powodu” i by na bieżąco aktualizować 
nasz „stan posiadania” w tym zakresie.

Komu możemy przekazać dane 
osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem 
Państwa dane możemy przekazywać 
podmiotom przetwarzającym je na 
nasze zlecenie, np.  podwykonawcom 
naszych usług, podmiotom dokonu-
jącym odczytów wskazań liczników, 
podmiotom dokonującym rozliczeń 
z tytułu zużycia w Państwach lokalach 
ciepła, bezpośrednim doradcom praw-
nym i księgowo-rachunkowym Spół-
dzielni, notariuszom sporządzającym 
umowy dotyczące lokali w zasobach 
Spółdzielni, itp. , ale także podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie odnośnych przepisów prawa, 
np. sądom lub organom ścigania – ale 
tylko w sytuacji, gdy wystąpią z żąda-
niem w oparciu o stosowną podstawę 
prawną.

Jakie macie Państwo prawa wzglę-
dem Spółdzielni w sprawach zwią-
zanych z przetwarzaniem danych 
osobowych?
Każdemu z Państwa przysługuje prawo 
wglądu do treści jego danych osobo-
wych zgromadzonych przez Spółdziel-
nię, w tym prawo żądania w każdym 
czasie: ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także żądania przenoszenia danych. 
Dopóki jednak jest to uzasadnione 
prawnie usprawiedliwionym celem 
realizowanym przez Spółdzielnię, dla 
którego wypełnienia niezbędne jest 
przetwarzanie danych osobowych, 
Spółdzielnia może odmówić powyż-
szemu żądaniu lub żądaniom.

Każdemu z Państwa przysługuje pra-
wo wniesienia skargi wobec sposobu 
przetwarzania przez Spółdzielnię jego 
danych osobowych do organu nadzor-
czego, tj. do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIO-
DO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niezależnie od powyższych infor-
macji uprzejmie wyjaśniamy, że w naj-
bliższym czasie w Spółdzielni zostaną 
wdrożone stosowne polityki ochrony 
danych osobowych zgodne z RODO. 
Wynika to z faktu, że zapewnienie 
ochrony Państwa danych osobowych 
z uwzględnieniem zasad wprowadzo-
nych powyższym Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE), jest 
jednym z priorytetów naszych działań 
przed rozpoczęciem drugiego półrocza. 

W przypadku jakichkolwiek pytań 
lub wątpliwości związanych z przetwa-
rzaniem Państwa danych osobowych, 
zapraszamy do kontaktu ze Spółdziel-
nią i przesyłanie stosownych zapytań 
w tej materii na adres: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Służewiec”, ul. Beł-
dan 2, 02-695 Warszawa. W odpowie-
dzi udzielimy wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień i informacji.Rzut z góry parkingu wielopoziomowego, który mógłby powstać przy ul. Orzyckiej.
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zysku  zasili fundusze eksploatacyjne 
i remontowe Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służewiec”. Będzie to kwota odpowia-
dająca wartości udziałów w wieczystym 
użytkowania działek gruntu, które zosta-
ną zbyte nabywcom lokali mieszkalnych 
i miejsc postojowych.

Gdy w 2016 r. toczyła się dyskusja nad 
rozpoczęciem realizacji Osiedla „Szanty”, 
część z członków Spółdzielni była zdania, 
że budowa obu nowych budynków nie 
ma uzasadnienia i że prawo wieczystego 
użytkowania gruntu powinno być sprze-
dane jakiemuś deweloperowi. Gdyby tak 
się stało, Spółdzielnia uzyskałaby około 
kilkunastu milionów złotych, które po 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
i podatkiem VAT, mogłaby przeznaczyć 
na zasilenie funduszy eksploatacyjnych 
i remontowych. Budując nowe budynki 
przy ul. J. Kaczmarskiego  15 i 17 i sprze-
dając na zasadach deweloperskich usytu-
owane w nich lokale mieszkalne i miejsca 
postojowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Zgodnie z uchwałą nr 07/2016 część 
wypracowanego podczas realizacji inwe-
stycji zysku zostanie przeznaczona na 
sfinansowanie kosztów budowy lokali 
użytkowych oraz 18 miejsc postojowych 
w garażach podziemnych, które powinny 
służyć obsłudze tych lokali. Szacujemy, 
że koszt wybudowania lokali użytkowych 
i towarzyszących im miejsc postojowych, 
które stanowić będą własność Spółdziel-
ni powinna nie przekroczyć kwoty 7 mln 
zł. Ich wartość rynkowa będzie jednak 
znacznie wyższa, to jest nie mniejsza niż 
12 mln zł. W chwili obecnej Spółdziel-
nia otrzymuje oferty dotyczące najmu 
pierwszych lokali. Wierzymy w to, że 
Spółdzielnia przez długie lata uzyskiwać 
będzie znaczące, bo sięgające ponad 0,7 
mln zł rocznie dochody z najmu lokali 
użytkowych znajdujących się w parterach 
obu budynków, które przeznaczane będą 
przez kolejne walne zgromadzenia np. 
na zasilenie funduszy eksploatacyjnych 
budynków Spółdzielni. Pozostała część 

Osiedle „Szanty”. Na półmetku
Prawie dwa lata temu, 22 czerwca 2016 r. 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Służewiec” podjęło  uchwałę 
nr 07/2016 o przystąpieniu do realizacji 
dwóch budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych na nieruchomości położonej 
pomiędzy ul. Bełdan i ul. Modzelewskiego 
(obecnie ul. J. Kaczmarskiego). Przyjęcie 
tej uchwały było konsekwencją wcześniej-
szego uchwalenia przez Walne Zgroma-
dzenie uchwały nr 9/2013 o Kierunkach 
rozwoju działalności gospodarczej, spo-
łecznej i kulturalnej w latach 2014 – 2018. 

Pragniemy podkreślić, że wolą członków 
Spółdzielni było, aby Spółdzielnia nie re-
alizowała powyższej inwestycji na zasadach 
spółdzielczych, czyli aby lokale mieszkalne 
nie były nabywane po kosztach  ich wy-
budowania. Taka bowiem forma realizacji 
przedsięwzięcia premiuje w nieuzasadnio-
ny sposób wyłącznie wąskie grono uprzywi-
lejowanych członków Spółdzielni, którzy 
otrzymują prawo własności lokali za kwotę 
zdecydowanie niższą od wartości rynkowej. 

Członkowie Spółdzielni podejmując 
uchwałę nr 07/2016 zadecydowali, że Spół-
dzielnia ma działać na rynku, jak dewe-
loper zawierający umowy deweloperskie 
z nabywcami lokali mieszkalnych. Ceny 
nabycia lokali odpowiadać miały cenom 
rynkowym, występującym w porówny-
walnych inwestycjach mieszkaniowych, 
realizowanych na warszawskim rynku de-
veloperskim. Cena nabycia lokalu miała 
zatem obejmować nie tylko koszty budo-
wy, lecz i zysk w wysokości adekwatnej 
dla tego rodzaju działalności gospodarczej. 

Podejmując uchwałę nr 07/2016, jak 
i uchwałę nr 20/2017, która zmieniała część 
postanowień pierwszej uchwały, człon-
kowie Spółdzielni postanowili, że zysk 
uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych 
zostanie przez przyszłe walne zgromadze-
nie przeznaczony na sfinansowanie budo-
wy lokali usługowych, które usytuowane 
zostaną w parterach nowo budowanych 
budynków i pozostaną własnością Spół-
dzielni przynosząc jej przychód z najmu, 
jak również na dofinansowanie funduszów 
eksploatacyjnych i remontowych. Ozna-
cza to, że zysk uzyskany po zakończeniu 
budowy Osiedla „Szanty” służyć będzie 
wszystkim członkom Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Służewiec”, w szczególności 
poprzez proporcjonalne dofinansowanie 
opłat czynszowych oraz przeprowadzenie 
robót remontowych w już istniejących 
budynkach. 

Po podjęciu przez Walne Zgromadze-
nie uchwały nr 07/2016, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Służewiec” w Warszawie 
przeprowadziła konkurs architektoniczny, 
którego zwycięzcami zostali architekci 
Arkadiusz Wróblewski i Tomasz Karpiń-
ski wspólnicy Spółki 4am Architekci S.c. 
Z autorami zwycięskiej pracy konkursowe 
zostały zawarte umowy o prace projek-
towe, na podstawie których opracowana 
została dokumentacja projektowa obej-
mująca dwa budynki mieszkalne wielo-
rodzinne przy ul. J. Kaczmarskiego 15 i 17 
wraz z zieleńcem usytuowanym pomiędzy 
nimi. 

Dokumentacja projektowa przewiduje, 
że w obu budynkach będzie się łącznie 
znajdować:

161 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 
8567 m2,

61 komórek lokatorskich o łącznej pow. 
240 m2,

180 miejsc postojowych w dwukondy-
gnacyjnych garażach podziemnych,

10 lokali użytkowych o łącznej pow. 
1165 m2. 

Po uzyskaniu pozwoleń na budo-
wę i zawarciu z mBankiem S.A. umów 
o prowadzenie rachunków powierniczych, 
Spółdzielnia przystąpiła do zawierania 
umów deweloperskich dotyczących lo-
kali mieszkalnych i komórek lokatorskich 
oraz umów sprzedaży miejsc postojowych 
w garażach podziemnych.  Dotychczas 
podpisane zostały w formie aktów no-
tarialnych 69 umów dotyczących lokali 
mieszkalnych. Ponadto kilkanaście lo-

kali zostało wstępnie zarezerwowanych 
przez nabywców. Średnia cena 1 m2 loka-
lu mieszkalnego będzie oscylowała około 
kwoty 8500,00 zł. 

Już teraz możemy Państwa zapewnić, że 
w przypadku sprzedaży wszystkich lokali 
mieszkalnych wraz z komórkami lokator-
skimi, jak również sprzedaży około 90 % 
miejsc postojowych, przychód Spółdzielni 
uzyskany od ich nabywców powinien osią-
gnąć kwotę bez mała 80 mln zł. 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. została za-
warta umowa o wybudowanie obu bu-
dynków i urządzenie Zieleńca ze Spółką 
Unibep S.A. z Bielska Podlaskiego. Jest to 
Spółka notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, będąca dziewiątą co do 
wielkości przychodów firmą budowlaną 
w Polsce. Generalny wykonawca zobo-
wiązał się wybudować pierwszy z budyn-
ków do końca września 2019 r., a drugi do 
końca grudnia 2019 r. Minęliśmy zatem 
półmetek procesu inwestycyjnego. 

Realizując Osiedle „Szanty” Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Służewiec” opiera swój 
sukces na bardzo dobrej lokalizacji inwe-
stycji, bardzo dobrym projekcie architek-
tonicznym i bardzo dobrym wykonawcy 
robót budowlanych. Dzięki tym przewa-
gom rynkowym uzyskaliśmy bardzo dobrą 
sprzedaż lokali mieszkalnych za cenę, która 
satysfakcjonuje zarówno Spółdzielnię, jak 
i nabywców lokali i miejsc postojowych. 
Pozwala to nam patrzeć z optymizmem 
na drugą połowę procesu inwestycyjnego. 

„Służewiec” oprócz zapłaty za udziały 
w prawie wieczystego użytkowania grun-
tu, zawarte w cenie lokali mieszkalnych 
i miejsc postojowych, uzyskuje ponadto 
lokale użytkowe o wartości rynkowej ok. 
12 mln zł, które przynosić będą docho-
dy przez następne długie lata istnienia 
Spółdzielni.  

Jako Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Służewiec” jesteśmy przekonane, że 
decyzje podjęte w latach ubiegłych przez 
Walne Zgromadzenia Spółdzielni doty-
czące budowy nowych budynków miesz-
kalnych na zasadach w pełni rynkowych 
były decyzjami o przełomowym znaczeniu 
dla dalszego funkcjonowania Spółdzielni. 
Dzięki nim Spółdzielnia postrzegana jest 
na rynku mieszkaniowym, jako stabilny 
inwestor, posiadający ofertę dopasowaną 
do oczekiwań nabywcy. Realizacja Osiedla 
„Szanty” powinna stać  się kołem zama-
chowym dalszego rozwoju Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Służewiec”. 

Ksiądz Maciej Wiącek poświęcił 
plac budowy

Zadaniem tej koparki  
jest przygotowanie ściany 
szczelinowej


