
Zar.zącl Wspóllnoty Mieszkaniowej 
Marina Mokot,ów w Wairs.zawie 
ul. Warowna 1 

Szanow.n·i Państwo, 

Warszawa, dn. 24.02.2017r. 

Współwłaściciele N ie ruchomości 
Wspólnej Marina Mokotów 

Zgodni,e z przepisami Ustawy o własności lokali, jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów 
zwołujemy zebranie właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 09.03..2017r. o godz. 18.00 w Sangate Hotel Airport 
(dawna Gromada), ul. 17 Stycznia 32. 

W załączonych mateniałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku 
oraz propozycje na rok 2017 - zarówno doty-czące remontów jak .i finansowan ia poszczególnych usług. W oparciu 
o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodar,czy na ko1lejny rok. 

Zachęcamy Państwa do zapoznan,ia się z załączonymi dokumentami a także do udziału w zebraniu lub 
głosowania na załączonych kartach. 

Z poważaniem 

·, 
PREZES .ZtRZĄDU 

(_ 'v/ ~ 
Michał Kosyrz 
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ZAPROSZIENIE 

Zarząd Ws1Pólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. {Oz. U. z 1994 r. poz. 388 z pófo. zm.) o własności lokali, zawiadamia, iż 

9 marca 2017 roku ,(czwartek) o godzinie 18.00 

odbędzie się 

Zebranie Ogółu Wła·ścidel i Nieruchomości 

Miejsce zebrania: S.angate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. 17 Stycznia 32, Warszawa 

PORZĄDEK OBRAD 

• Otwarde zebrania. 
·• Przyjęcie porządku obrad. 
• Omówienie wamnków postępowania w zakresie dotyczącym działki sąsiedniej Dom Development oraz 

warunków Porozumienia z,e spółką Fort Mokotów. 

• Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 rok. 
• Przedstawienie i omówienie projektów proponowanych uchwał: 

• Uchwał.a nr 1/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Dom Development S.A. 
• Uchwał.a nr 2/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Za rządu za okres od 01/ 01/ 2016 do 

31/12/2016 1i 1udzielenia .absolutorium dla Zarządu Wspó,lnoty. 
• U-chwała nr 3/2017 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za ro k 2016. 
·• Uclilwała rnr 4/2017 w sprawie przyjęcia pllanu gospodarczego i zaliczek na poczet ut rzymania 

nieruchomości wspólnej, dostawy wody, CO i odprowadzenia ścieków. 

• Uchw.ała ru 5/2017 w spraw;ie wydatków z funduszu remontowego. 
• Uchwała nr 6/2017 w spraw1ie wyrażenia zgody n.a połączenie dwóch lokali w budynku Przejazd 4. 

• Uchwała nr 7/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 7/ 2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Rozliczania Mediów. 

• Uchwała nr 8/2017 w sprawie ustaleniia zasad ruchu drogowego. 

·• Pytania i odpowiedz1i w sprawach dotyczących osiedla - dyskusja. 

• Zaml<nięcie obrad. 

Z poważaniem 

PR~·ZES ZARZĄDU~ICE E~ i ZA~ U 
I ··. (0 ~ ~ 
t,, \ / l ...17.ć:1/ ~r ~ 
Michał Kosyrz p 1 8 1 awe zu c 
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OMÓWIENIE WARUNKÓW POST:ĘPOWAiNIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ DOM 
DEVELOPMENT ORAZ OMÓWIENIE WARUNKÓW POROZUMIENIA ZE SPÓŁKĄ FORT MOKOTÓW. 

Mając na uwadze, iż decyzja o warunkach zabudowy na nieruchomości sąsiedniej stała się ostateczna 
oraz fa'kt rozpoczęcia przez właści6e1.a tej nieruchomości dalszego procesu zabudowy przedmiotowej działki , 

zarządca Wspólnoty podjął działania w zakresie uregulowania stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy 

Wspólnotą oraz właścidelem przedmiotowej niieruchomości sąsiedniej . W dalszej części znajduje s i ę opis 
najważniejszych dz1iałań Wspólnoty podjętych w z.akresie uregulowania sytuacji zabudowy nieruchomośc i 

sąsiedn1iej z uwzg'lędnieniem interesów wszystkich miieszkańców osiedla " Marina Mokotów". 

1. HISTORIA DZIAŁAŃ WSPÓLNOTY.: 

1.1 Pierwsza decyzja o w.arun'kach zabudowy d'la n·ieruchomości sąsiedniej została wydana w 2013r. 
Przedmiotowa decyzja zawierała jednak szereg błędów architektonicznych, prawnych oraz formalnych. 
Z uwagi na powyższe - oraz na falkt, iż pozostawała dla Wspó lnoty wysoce niekorzystna - Wspólnota 

wniosła skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
1.2 Wspólnota w dniu 29.03.2013r . złożyła do Samorządowego 'Kolegium Odwoławczego odwołanie od Decyzji 

SKO KOC/2725/Ar/13. Odwotanie Wspólnoty koncentrowało się na zarzutach, że (i) uwzględn iony w 
decyzj:i jako obsługa komunika-cyjna inwestycji, istniejący wjazd od ul. Żwirki i Wigury, ulicą Wyjazd ma 
p.arametry do obsługi jedynie Wspólnoty IMieszkan.iowej (:ii) Organ błędnie przyjął, że istnieje możliwość 
uzyskania służebności przejścia i przejazdu przez teren osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej - wyznaczenie 
przejazdu przez osiedlle Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z planowanym w decyzji uzyskaniem 
służ,ebności przejścia i przejazdu, radykal:ni,e utrudniłaby jego funkcjonowanie. Służebność ustanowiona w 
ten sposób, stałaby na przeszkodzie zapewnieniiu właściwych warunków obsługi komunikacyjnej, 
bezpieczeństwa i niepogarszania warunków obs,ługi istniejącego już zespołu zabudowy Wspólnoty 
Mieszkaniowej i jej otoczeniia (iii) nie zawiadamiano Wspólnoty o czynnościach postępowania, nie 
konsultowano w jakimkolwiek stopniu .zamierzenia inwestycyjnego ze Wspólnotą. Szeroki zakres inwestycji 
wywarłby niewątpliwie macmy wpływ na funkcjonowanie Wspólnoty, a zatem tym bardziej Organ 
powinien na lleżycie rozernać stan faktyczny w tym zab1udowę okolicznych dziatek co nie zostało dokonane. 

1.3 Zgodnie z Decyzją SKO KOC/272'5/Ar/13: 
1.3.1 Samorządowe !Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło odwołanie od decyzji Prezydenta m. st. 

Warszawy ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego 
zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z usługami i biurami oraz garażami podziemnymi, 
1.3„Z orz,ekło na zasadzie art. 138 § .Z kpa u,chyilić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do 

ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, 

1.3.3 skarżąca (Wspólnota} podniosła , że: 
1) przed wydaniem kwestionowanej decyzji nie przeprowadzono prawidłowo analizy terenu, 

2) nie brata udz1iału w postępowaniach uzgodnieniowych, 

3) organ n ienależycie zbadał stan faktyczny spr.awy oraz pominął wyjaśnienie kluczowych 

kwestii, 

1.3 .4 przepisy ustawy o planowa ni u i zagospodarowaniu przestrzennym wskazując sposób i tryb 
postępowania w sprawie uc'hwal,enia war,unków zabudowy w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego :(art. 4 ust. 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym), 

1.3.5 przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. wymagają od 
organu ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy takich parametrów jak: obowiązującą linię 

nowej zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawęd zi elewacji frontowej, 
jej gzymsu, attyki, geometrię dachu, 

1.3.6 SIKO orzekło, że w przedmiotowej spraw,ie anal•iza nie spełnia wymogów z zakresie analizy 

warunków wskazanych w ww. rozporządzeniu, 

1.3.7 przeprowadzenie anal izy tylko w oparciu o niektóre działki znajdujące się w obszarze 

ana lizowanym jest n1ieuzasadnione, 
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1.3.8 organ właściwy jest obowiązany do dokonania analizy całego obszaru analizowanie, a nie 

wyłącznie do jego fragmentu, 
1.3.9 organ li instancji powinien mieć na uwadze, że wyznaczenie wokół terenu przyszłej inwestycji 

obszaru anallizowanego i przeprowadzenie na nim ana lizy ma służyć ukszta łtowaniu przestrzen i 
w harmonijną całość, z zagwarantowaniem ładu przestrzennego, 

1.3.10 organ I instancj1i n:ie ustalał wartości średniej dla danego parametru w obsza rze analizowanym, 
a jest średnia taka powinna być bezwzględnie wyliczona do ustalenia szerokości elewacji 

frontowej dla nowej zabudowy, 
1.3.11 możl1iwe jest ustalenie innej szerokości elewacji frontowej niż średnia, ale zgodnie z ust.2 § 6 

rozporządzernia powinno wynikać to z analizy i maleźć w niej uzasadnienie, a w sprawie brak jest 

takich wniosków, 
1.3.12 według SKO ustallone wartości szerokiej elewacji frontowych dla przedmiotowej inwestycji, przy 

tak sporządzonej analizie noszą znamiona dowolności, co uniemożliwia prawidłową ich kontrolę, 

1.3.13 SKO po przeanalizowani u przedmiotowej sprawy, stwierdza, że w przedmiotowej sprawie 
zachodzi l<onieczność przeprowadzenia ponownie postępowania , z zachowan iem wymogów 
nałożonych ww. obowiązujących przepisach, 

1.3.14 decyzja jest ostateczna. 
1.4 Na wniosek Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o. o. wydana została decyzja o wa runkach zabudowy 

nr 24/MOK/15 z dnia 18 .lutego 2015 roku ustalająca warunld zabudowy dla nieruchomości (,,Decyzja o 
Warunkach Zabudowy 24/MOK/15") ustala~ącą warunki zabudowy dla inwestycji składającej się 

z: budynków w,ielorodzinnych z usługami, biurami oraz garażami podziemnymi, budynku biurowo
usługowego z garażem podziemnym, budynku hotelu z garażem podziemnym w raz z układem drogowym 
1i konieczną infrastrukturą na działoe nr 3/'5 oraz części dziatek nr 2 i 3/7 położonych przy ul. Racławickiej 
i ul. Żwirki i Wigury w Dziellnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

1.5 W następstwie skargi Wspólnoty decyzją z dnia 21 l1ipca 2015 r. nr KOC/ 2186/ Ar/ 15 Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy Decyzję o Warunkach Zabudowy 24/ MOK/ 15 i Decyzja o 
Wariunkach Zabudowy 24/MOK/15 ta stała się ostateczna w administ racyjnym t oku instancji; 

1.6 !Następnie Wspólnota złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Decyzję 

o Warunkach Zabudowy 24/MOK/15, przy czym w tym zakresie zarząd ca Wspólnoty dzia łał bez 
formalnego umocowania albowiem umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawierała wyłączenie 

w z.akresie reprezentacji Wspólnoty przed sądami administracyjnym. Z uwagi na powyższe rozpoczęto 

procedurę podjęcia uchwały w przedmiooie udzielenia talkiego upoważnienia, które zosta ło udzielone 
jednak po dniu złożenia skargi co stanowiło formalno-prawną przesła nkę odrzucenia apelacji. Niemniej 
Wspólnota próbowała podważyć decyzje sądu w tym zakresie i u zyskać skuteczne złożenie 

prz,edmiotowego środka odwoławczego. 
1.7 Skarga Wspólnoty na decyzję z dn;ia 21 lipca 2015r . nr KOC/ 2186/Ar/ 15 zosta ła odrzucona przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 r. (sygn. akt IV 
SA/Wa 2924/15) a kollejne .zażalenia Wspólnoty na postanowienia w sprawie odrzucenia zażaleń zostały 
ostatecznie oddalone Postanowieni,em Naczelnego Sąd,u Administracyjnego z dnia 25 października 2016 r. 
(sygn„ akt li OZ 1013/16). Wobec powyższych rozstrzygnięć Wspó lnocie nie przysługuje prawo wniesienia 
skargi ani innego środka zaskarżenia od Decyzj1i o Warunkach Zabudowy 24/ MOK/ 15 w zwykłym trybie 

_______ .~ost~[>0wania. 

2. POROZUMIENIE DOM DEVELOPIMENT- najwainiejs.ze zał,oienia : 

Wspó,lnota Mieszkaniowa Marina Mokotów podpisała warunkowe porozumienie z Dom Development S.A. -
właścioielem nieruchomości sąsiedni,ej. Porozumienie nie 1jest: wazrie - wchodzi w życie w przypadku podjęcia przez 
Wspólnotę stosownej uchwały zatwierd zającej postanowienia porozumienia i udzie lającej pełno mocnictwa Zarządcy 

do jego zawarcia . 

Najistotniejsze warunki porozumienia: 
1. Do ,czego zo bowi.ązuje się Wspólnota: 
Wspólnota zobowiązuje s1ię do nie składania skarg, zażaleń, odwołań etc. w zakresie procesu budowlanego 
dewelopera, t j. od wydanych (lub mających być wydanych) decyzji środowiskowych, o warunkach zabudowy lub 

pozwolenie na budowę. 
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Brak możliwości skarżenia ww. decyzji podlega określonym warunkom, a mianow1c1e możliwości zabudowy 
nieruchomości sąsiedniej sprecyzowane są do określonego Projektu budowlanego, obecnie wiążącej decyzji o 
warunkach zabudowy i istotnych 1pa,rametrów dla Wspó'lnoty. Dlatego też deweloper nie ma swobodnej możliwości 
zmiany wn1iosków o wydanie pozwolenia na budowę ponad pewien zakres określony w porozumieniu (najbardziej 
korzystny dila Wspólnoty). W przypadku przekroczenia zakreślo11ych ram porozumienia Wspólnota uprawniona jest 

do skairżen ia wydanych w procesie budowlanym decyzji. 

Ważne: Zobow1iązanie nie dotyczy poszczególnych mieszkań·ców oraz osób trzecich, wynegocjowane przez 
Wspólnotę zobowiązania dewelopera pozostają w mocy nawet jeśli w/w decyzje zaskarżone będą przez 
któregokolwiek z członków Wspólnoty indywidua'lnie liub jakąko!lwiek osobę trzecią. 

2. Co otrzymuje w zamian Wspólnota: 
• kwotę określoną w porozumieniu (max 1 750 OOO zł) 
• zrzeczenie się przez Dom Development służebności przejazdu i przechodu do ul. Racławickiej, 
• zmianę służebności przejazdu 1i przechodu .z których korzysta obecnie Wspólnota (część ulicy Wyględowskiej) 

bezumownie lub sprzedaż tej części działiki z której korzysta Wspólnota za symboliczną złotówkę (1 zł), 
• uregulowanie ewentualnych roszczeń w .zakresie dotychczasowego korzystania przez Wspólnotę z terenów 

Dom Development. 
Komentarz: Zakup za 1 zł czę.ści działki z której obecnie korzysta Wspólnota (część ulicy Wyględowskiej) umożliwia 
zagwarantowanie obecnego statiusu osiedla zamkniętego. Obecnie północny fragment ulicy Wyględowskiej wraz z 
ogrodzeniem n1ie jest własnością Wspó,lnoty„ Brak odkupienia tego terenu spowoduje dostęp do naszego osiedla 
przez mieszkańców i samochody z nowego projektu. Aby temu zapobiec Wspólnota musiałaby - na swoim terenie -
wybudować 2 nowe szlabany (i budki strażnicze} na uHcy Wyględowskiej co spowodowałoby koszty rzędu kilkaset 

tysięcy rocznie dla catej Wspóllnoty oraz utrudniłoby życie znacrneJ części mieszkańców osiedla. 
Zarząd Wspóllnoty rekomenduje przyjęcie porozumienia jako niezwykle korzystnego dla Wspólnoty. Powstanie 
nowego osiedla blokowane jest przez Wspólnotę od 4 1lat i nie może trwać w nieskończoność, zwłaszcza jeśl i 
pozwolenie na budowę będzie zgodne z decyzją WZ. Zaskarżając pozwolenie na budowę Wspólnota tyl ko odwlecze 
powstanie os:ied!la - ale skomplikuje nieodwracalnie życie mieszkańcom w przyszłości. Zwracamy uwagę na fakt, że 
wynego,cjowane przez. Wspólnotę zobowiązania dewelopera pozostają w mocy nawet jeśli pozwolenie na budowę 
.zostałoby zasl<arżone pnez któregokolwiek z członlków wspólnoty indywidualnie lub jakakolwiek osobę trzecią. 

3. DECYZJA ZRiD - PRZEDŁUŻEN'IE UL WORONICZA: 
Miasto zamiierza wybudować fragment drogi publicmej - ulicy Woroniicza na odcinku od ulicy Etiudy Rewolucyjnej do 
ulicy Żwirki i W,igury, w tym n.a odcinku wzdłuż południowej granicy 111 1ieruchomości Wspólnoty oraz nieruchomości 
sąsiedniej, z przeznaczeniem na drogę publiczną. W tym celu zlecno opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
zamierz:a wystąpić z w11ioskiem o wydanie dla tego fragmentu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(,,D,ecyzja ZRiD"), o której mowa w art.lla ust. 1 ustawy z dnia lO kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realirncji :inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.). 
Do dnia dz,isiejszego powstało kilka koncepcji komunikacyjnych tego obszaru, jednakże w przeważającej większości 
rozwiązaniiem wyjazdu z ul. Wyględowskiej -wspólnego z nieruchomością sąsiednią - jest wybudowanie ronda. 
Wspólnota nie jest stroną tego postępowania albowiem Decyzja ZRiO nie dotyczy nieruchomości, których Wspólnota 
jest właścicielem, jednakże złożony został wniosek o wgląd do akt przedmiotowego postępowania oraz możliwość 
złożenia uwag do aktualnego projel<tu l<omu11ikacyjnego. 

5 



SPRAWOZOANIIE ZAR'ZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW ZA 
OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 

Umowy z dostawcami usług zawarte prz,ez WM Marina Mokotów w roku 2016 

Umowa na k,onserwację ogólną - z firmą 'Remo - Vip na kwotę 67 578,00 zł/m-c brutto. Firma Remo - Vip od 
dnia 01.03.201lr pełni obowiązlk1i w zakresie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej, serwisu technicznego, 
przeglądów i bieżącej konserwacji, napraw instalacji i urządzeń znajdującyc h się na wyposażeniu osiedla (z 
wyjątkiem wind, które konserwuje firma specjalistyczna) a także wykonuje drobne naprawy ogólnobudowlane 
(uzupełnianie tynków, malowanie miejscowe, etc.}. Do obsługi osiedla firma zapewnia 6 pracowników 
technicznych oraz 2 pracowników administracyjnych. Firma pełni również całodobowe pogotowie awaryjne dla 

mieszkańców osiedla Marina. 

Umowa serwisowa utrzymania systemu zdalln,ego odczytu mediów - z firmą Delta Term. Od dnia 14.04.2011r. 
firma Delta Term jest odpow.iedzialna za utrzymanie sprawnego systemu zdalnego odczytu mediów oraz za 
usuwanie uster,ek pomiarowych i wynikających z nich błędów. Mi-esięczne wynagrodzenie dla fi rmy wynosi 

5 124,67 zł brutto (jednostkowy koszt 2,80 zł/ 1 lokal). 

Umowa na konserwację dźwigów osobowych - z firmą Mark-Dźwig na kwotę 21 367,80 zł/m-c brutto. Firma 
Marik-Dźwig wykonuje konserwację wind - zarówno firmy OTIS jak i KONE - zainstalowanych na osiedlu. Firma 

pełni również całodobowe pogotowie dźwigowe. 

Umowa na usługi porządkowo-czystościowe - z firmą Integrum Management sp. z o.o. Umowa zawarta dn. 
01.0.5.2014r. obejmuje utrzymanie czystości powierzchni wspólnych osiedla, utrzymanie terenów zielonych, 
utrzymanie zimowe dróg ,i chodników, alpinistyczn·e mycie okien. Wynagrodzenie firmy wynosi 140 OOO zł/m-c 

brutto. 

Umowa na ochronę obi,ektu - z firmą PROTEKTOR. Miesięczny koszt usługi wyniósł 88 217,57 zł w miesiąca ch 31 
dn1iowych oraz 85 371,84 w mies1iącach 30 dniowych ·(2 stanowiska pracy w stawce 10,20 zł netto natomiast dla 

pozostałych 8 stanowisk pracy przyjęto stawkę 9,50 zł netto). 

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspó:lną - z firmą Integrum Management sp. z o.o., która świadczy usługi 
zarządzania nieruchomością wspólną i usługi księgowe na podstawie uchwały nr 10/2010. 

Umowa na odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych w 
garażach oraz separatorów kanal1izacji deszcwwej - z firmą Separator Service - w roku 2016r. Wspólnota 

poniosła koszt 19 53 7, 73 zł. 

Umowa na maty podłogowe - z firmą Lindstrom. Koszt wymiany 1 maty to 11,40 zł brutto w okresie zimowym 

(co 14 dni) oraz 12,70 zł w okresie letnim (co 28 dni). 

Umowa na monitorowanie oraz konserwację systemu sy.gnalizacj,i przeciwpożarowej - z firmą Konsalnet Alarm 

- ko.szt miesięczny 1 599 zł brutto. 

_____ U,mo_wa na dystr.y:bucj~ energii elektrycznej - z firmą Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 

Umowa na SIPrzedaż eriergii e'lektrycznej - z firmą EINERGA Obrót S.A. Umowa gwarantuje niezmienność ceny w 

okresie styczeń 2016 - grudzień 2017. 

Umowa na dostawę wody i odbiór ścieków - z firmą MPWi K. Koszty mediów odprowadzenia ścieków 
ponoszone są zgodnie z obowiązującą taryfą MPWiK. 

Umowa na centralne ogrzewanie i podgrzew wody - z firmą VEOLIA- zgodnie z obowiązującą taryfą Veolia . 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE .ZA ROK 2016 

1. !Fundusz remontowo - inwestycyj11y. 

Tabela 1. Zestawienie naHczeń oraz kosztów z tytułu funduszu inwestycyjno-remontowego, 

z uwzględnieniem salda roku ubiegtego. 

Lp .. Nazwa skład rn,ika Naliczenia / Koszty Wynik do 

przychody rzeczywiste rozliczenia 

fundusz !Remontowy Ogółem 

1 Bilans otwarcia na 01.01.2016 r. 260 824,35 zł 

2 Należne zaliczki 1 656 956,76 zł 

3 Przeksięgowanie wyniku finansowego z 201'5 r. 234 434,33 zł 

4 Pon,iesione koszty -1 881 229,60 zł 

5 Odsetki od depozytu 3,94 zł 

6 Koszty bankowe -902,00 zł 

7 Stan końcowy na 31.12.2016 r. 270 087,78 zł 

Fundusz Remontowy Apartamentowce 

1 Bilans otwarcia na 01.01.2016 r. 438 579,61 zł 

2 Należne zaliczki 633 309,72 zł 

3 Poniesrione koszty -550 072,99 zł 

4 Odsetlk1i ,od depozytu 1,51 zł 

5 Koszty bankowe -344,76 zł 

6 Stan końcowy na 31.12.2016 r . 521 473,09 zł 

Fundusz Remontowy Mieszkania 

1 Bilans otwarcia na 01.01.2016 r. -131 509,25 zł 

2 Należne zaliczk,i 971 556,00 zł 

3 Poniesione koszty -1144 725,51 zł 

4 Odsetki od depozytu 2,31 zł 

5 Koszty bankowe -528,89 zł 

6 Stan końcowy na 31.12.2016 r. -305 205,34 zł 

Fundusz Remontowy Część Zewnętrzna 

1 Bilans otwarcia ria 01.01.2016 r. -46 246,01 zł 

2 !Należne zalkzl<i 52 091,04 zł 

3 Przeksięgowanie wyniku finansowego z 2015 r. 234 434,33 zł 

4 Poniesione koszty -186 431,10 zł 

5 Odsetki od depozytu 0,12 zł 

6 Koszty ba nrkowe -28,35 zł 

7 Stan końcowy na 31.12.2016 r. 53 820,03 zł 

F,undusz remontowy wprowadzono uchwałą rnr 4/2010. Stawk1i zaliiczki ma fundusz remontowy wynoszą: 

- 1,00 zt/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, 
- 1,80 zł/m2 powierzchni użytkowei llokalu użytkowego, 
- 5,00 ztod miejsca postojowego w garaża,ch podziemnych. 

w 
~ 

Szczegółowy wykaz inwestycji finansowanych z funduszu remontowo - inwestycyjnego Wspólnoty w ramach 
podjętej uchwały 4/2016 z dnia 31.03.2016r. znajduje się w sprawozdaniu z realizacji planu remontowego. 
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2. !Koszty utrzyman1ia nieruchomośd wspólnej. 

Tabela 2. Zest awienie naliczeń oraz kosztów zarządu nieruchomo ściią wspólną przypadające na lokale mieszkalne, 
usługowe oraz hale garażowe. Koliumna wynik rozliczenia prezentuje różnicę pomiędzy naliczeniami a 

ponies,ionymi kosztami rzeczywistymi. 

Lip. Nazwa .składnika 

1 Wynik finansowy 

I Naliczenia 
I 

'I przychody 
/ I Koszty 

rzeczywiste 

Wynik do 

rozliczenia 

Wynik finansowy .z roku ubiegłego 234 434,33 zł 
Ro.zliczenie wyniku finansowego narastającego z roku 201'5 - zgodnie z uchwałą WM - -234 434,33 zł 

1pr.zeksię,gowanie na fundusz inwestycyjno - remontowy część A i M 

I UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ - mieszkania 7 227 144,50 zł -7 095 492,17 zł 131 652,33 zł 

w tym: 
I 1 Energia elektryczna 884 581,89 zł -894 359,11 zł -9 777,22 zł 

2 Utrzyman,ie czystości 1 463 310,78 zł -1 540 205,22 zł -76 894,44 zł 

3 Konserwacja dźw;igów 326 932,63 zł -307 493,60 zł 19 439,03 zł 

1 4 Konserwacja ogólnobudowlana 885 507,61 zł -884 711,28 zł 796,33 zł 

'S , Materiały do konserwacji 364 089, 75 zł -354 515,54 zł 9 574,21 zł 

16 Monitoring przeciwpożarowy 29 718,73 zł -20 217,51 zł 9 501,22 zł 

7 Materiały ogrodnicze i inne ustugi I 96 410,14 zł -94 928,43 zł 1 481,71 zł 

8 Przeglądy obowiązkowe I 148 609,67 zł -97 889,80 zł 50 719,87 zł 

.9 Ubezpieczenie 208 431,40 zt -129 078,62 zł 79 352, 78 zł 

10 Zarządzanie 938 900,20 zt -938 808,84 zł 91,36 zł 

11 Ochrona 1120 499,69 zł -1009132,94 zł 111 366,75 zł 

12 Inne koszty administracyjne 185 769, 75 zł -185 554,55 zł 215,20 zł 

13 I iEnergia ciieplna części wspólnych 126 319,59 zł -152 946,56 zł -26 626,97 zł 

14 Woda gospodarcza części wspólnych 148 609,67 zł -186 197,17 zł -37 587 ,SO zł 

1 15 Wywóz nieczystości 

li MIEJSCA GARAŻOWE I POSTOJOWE 

299 453,00 zł 

829 615,68 zł 
-299 453,00 zł 

-829 615,68 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

w tym: 
1 Ochrona - garaż 32 654,52 zł -32 654,52 zł 0,00 zł 

2 Utrzymanie czystości - garaż 135 079,08 zł -135 079,08 zł 0,00 zł 

1 3 Energia elektryczna - garaż 121160,76 zł -121 160, 76 zł 0,00 zł 

4 Za rząd zanie - garaż 112 952,52 zł -112 952,52 zł 0,00 zł 

'S I Konserwacja - garaż 242 678,40 zł -242 678,40 zł 0,00 zł 

6 Woda cz. wspólnych - garaż i 89 220,00 zł -89 220,00 zł 0,00 zł 

7 Ubezpieczenie - garaż 53 532,00 zł -53 532,00 zł 0,00 zł 

.8 Konserwacja - miejsce postojowe 8 014,56 zł -8 014,56 zł 0,00 zł 

·9 Energia eilektryczna - miejsce postojowe 12 120,96 zł -12 120,96 zł 0,00 zł 
I 

1:0 Ubezp'ieczenie - miejsce postojowe 7 080,00 zł -7 080,00 zi- 0,00 zł 

11 Utrzymanie czystośc,i - miejsce postojowe 7 759,68 zł -7 759,68 zł 0,00 zł 

,1-12-----'_0_c_tn_r_on_a_-_m_ie~js_c_e_,_p_o_st_o~jo_w_e ___ ___ __ __,__7_3_6_3,=--2_0_z_ł __ __,__-7_36_3_:_,2_0_zł _ _ .,__O=--,O_O_z_ł -----1.i,f 
ObJaśnie n 1a poszczegolnych pozycj1i: 

'Energia elektryczna 
- koszty oświetlenia części wspólnych, terenu zewnętrznego oraz zasi lanie wszystkich urządzeń wykorzystywanych 

do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. W wyniku zawarcia nowej umowy ze sprzedawcą energii, koszty 

spadły o bllisko 30 tys. zt do roku poprzedniego. Odnotowano przekroczenie na tej pozycji o 1%. 

Utrzymanie czystośd 
- koszty lkompleksowego utrzymania czystości, terenu, z1ieleni oraz odśnieżanie. Odnotowane przekroczenie na tej 

pozycji wynika ze zmian w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku (m.in. pełne ozusowanie 
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umów cywHnoprawnych). Plan gospodarczy Wspólnoty na roik 2016 zakłada ł wzrost powyższych kosztów, jednak z 
uwagi n.a to, że nowe zaliczki weszły w życie od lipca 2016 roku za11otowano przekroczenie o 5%. 

Mater,iały ogrodnicze i inne usługi 
- wydatki związane z utrzyman1iem terenu zewnętrznego (zarówno tereny zielone, jak i c i ągi piesze i drogowe): sól/ 
p,iasek do posypywania ulic i chodniil<ów (22 944,31 zł); trawa, kwiaty, rośliny, drzewa (40 700,70 zł); kora i żwir 
(9 969,21 zł); środki ochrony roślin (3 139,95 zł); p.iasek do piaskownic (7 921,54 zł); worki na psie odpady (1 635,90 

zł). 

Konserwacja dźw1igów 

-wydatki związane z konserwacją bieżącą dźwigów, w tym wynagrodzenie firmy serwisującej Mark- Dźwig. 

!Monitoring p. poż. 
- ,usługa stałego monitorowania sygnałów z systemu ppoż. os1iedla i automatycznego powiadamiania straży pożarnej 

w razie pożaru. 

Materiały do konserwacji 
- 'koszty materiałów zużytych w celu prawidłowego funkcjonowania nieruchomośc i . W szczególności: żarówki, 

świ,et 1lówki, stateczniki do lamp, elektrozaczepy do drzwi, samozamykacze, sprężyny i rolki do bram, klamki, etc. 

Przeglądy obowiązkowe 

- koszty obowiązkowych przeg11ądów technicznych nieruchomości wymagane przepisami prawa budowlanego. 
W szczególności koszty: 

• dozór technicmy UDT - 57 620,00 zł 

• przegląd ogólnobudowlany - 21 480,00 zł 

• przeg'ląd placów zabaw - 5 865,00 zł 

• przeg1ląd kominiarski - 18 339,30 zł 
• przegląd techniczny gaśnic oraz pom1iar dśnienia i wydajnośd hydrantów - 3 771,18 zł 
• przegląd wraz z czyszczeniem separatorów w garażu - 19 817,90 zł 

Ubezpieczenie 
- składka za ubezpieczenie zawarte z T.U. COMPENSA S.A. w zakresie: 

• Ubezpieczenie od ognia i .innych zdarzeń losowych obejmujące dźwigi oraz instalacje w budynku, stałe 
elementy budynku, obiekty małej architeiktiury, domofony, wandalizm, drobne prace remontowe, maszyny i 
urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych. 

Polisa obowiązuje od 01.04.2016r. do 3 l.03.2017r. Oszczędności w tej pozycji udało się uzyskać dzięki negocjacjom z 
brokerem ubezpieczeniowym, który przedstawił bardzo konkurencyjną ofertę, zawierające ubezpieczenia od 
wszystkich ryzyk przy jednoczesnym 3 krotnym podwyższen1iu sumy ubezpieczeniowej. 

Zarządzanie 

- W 2016 roku niezmiennie obowiązywały jednol,ite stawki z tytułu zarządzania: dla lokalu mieszkalnego oraz loka lu 
użytkowego w kwocie 0,5Szł/m2 . 

Ochrona 
- koszt ochrony nieruchomości świadczony przez firmę Protektor. W wyniku przeprowadzonych negocjacji dostawcą 
tej usługi, uzyskaliśmy nadwyżkę w tej pozycji w wysokości 114 859,95 zł. 

Inne (rezerwa) 
- wszelkie wydatki administracyjne, które n1i,e mieszczą się w i11nych pozycja planu gospodarczego, a wynikają z 
obsług,i nieruchomości: koszty korespondencji (10 593,62 zł), obsługa zebrania rocznego (13 086,00 zł), operat 
wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego {7 380,00 zł}, abonament telefoniczny w tym połączenia 
allarmowe z W!ind (6 753,31 zł), projekt ,i wdrnżeniie serwisu internetowego (3 341,75 zł) a także koszty związane z 
doposażeniem nieruchomości, poprawą jej estetyki: bakteriologiczne badanie wody (2 479,68 zł), naprawa skrzynek 

na listy, etc. 
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Energ.ia cieplna cz,ęśd wspólnych 
- energia dostarczona do budynków na potrzeby centralnego ogrzewania. Przekroczenie w tej pozycji o 21% (26 
626,97 zł). Koszt ten obrazuje zużyde ciepła w częściach wspólnych budynków ( ogrzewanie klatek schodowych) oraz 
straty na cieple (energii cieplnej) powstałe pomiędzy węzłami cieplnym,i a grzejnikami. Łącznie koszt ten stanowi 
5,86.% całkowitych kosztów energii cieplnej zużytej w nieruchomości na potrzeby centralnego ogrzewania 
(2 611 903,98). Odnotowano spade'k kosztów w tej pozycji w porównan,iu z rokiem ubiegłym o 1%. 

Sytuacja fiinansowa wspólnoty na koniec 2016 roku jest korzystna. Koszty działalności podstawowej przedstawione w 

powyższej tabeli w 2016 roku były mniejsze od przychodów o 131652,33 zł. 

Tabela 3. Zestawien.ie przychodów i k,osztów z pozostatej działalności Wspólnoty Mieszkaniowej, wraz z ujęciem 
podatku CIT za ro'k 2016 oraz Wyniku Finansowego Wspólnoty. 

l:P , Nazwa składnika Naliczenia I Koszty Wynik do 

przychody rzeczywiste rozliczenia 

Ili PRZYCHODY FINANSOWE 85 650,67 zł 85 650,67 zł 

w tym: 

1 Odsetki od depozytu 

2 Odsetki od lokat 15 707,37 zł 

3 Odsetki od nieterminowych płatności właścic 1iell 69 943,30 zł 

IV KOSZTY FINANSOWE -5 411,00 zł -5 411,00 zł 

w tym: 

1 Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego -3 785,00 zł 

2 Prowizje za przelewy -1626,00 zł 

V POZOSTAl::E PRZYCIHODY z GOSPODARKI 2'8 638,60 zł 28 638,60 zł 

NIERUCHOMOŚCIĄ - POŻYTKI Z CZĘŚCI WSPÓLINYCH 

w tym: 

1 Pożytki z części wspólnych 28 638,60 zł 

VI POZOSTAŁE PRZY.CHODY ZWIIĄZANE z GOSPODARIKĄ 90 682,49 zł 90 682,49 zł 

NIERUCHOMOŚCIĄ 
w tym: 

1 Przychody związane z aktualizacją wartośd należności 68 669,12 zł 

2 Pozostałe 22 013,37 zł 

VI POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE z GOSPODARKĄ -310 538,92 zł -310 538,92 zł 

N IE RUCHOMOŚCI 
w tym: 

1 Koszty sądowe (VAT) -15 897,60 zł 

2 Koszty związane z aktualizacją wartośc,i należności -294 641,32 zł 

VII PODATEK DOCHODOWY - OT 8 -8 710,00 zł -8 710,00 zł 

---vm- -wvNll\FINANSOWY-ROKU-S·łE-Ż-ĄeEGO 8- 261- 7-3-1,94- -8-249-16-7,--7--1-zł- ---11--964,-1-1-zł 

zł 

IX WYNIK FIINANSOWY ROKU BIEŻĄCEGO NARASTAJĄCO 11964,17 zł 

Odsetki od lokat 
- odsetki od środków zgromadzonyclh na rachunku oszczędnościowym, z mechanizmem autoinwestycji, czyli lokat 

nocnych dla środków pozostaw1ionych n.a rachunku. 

Odsetki od ni,eterminowych płatności właśckieli 
- dodatkowy przychód wspólnoty w wysokości 69 943,30 zł, która przekłada się na wynik finansowy. Tę pozycję 
na leży tra ktować wyłącznie ks 1ięgowo. Wspólnota ma zawa rtą umowę o usługi windykacyjne z kancelarią CEE 
Attorneys Szmig,iel, Papros & Gregorczyk Sp.j . Szczegółowe działan ia w1indykacyjne zostały opisane pon iżej. 

Koszty prowadzenia 1rachunku 
10 
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- koszty zgodne z taibelą opłat i prowizji banku. 

!Koszty przelewów 
- koszty prze,lewów wykonywanych z rachunku Wspólnoty oraz obsługi system u płatności masowych. 

'Poz.ostałe przychody z gospodarki nieruchomościami - ,,Pożytki" 

- przychody z wynajmu części wspólnych m.in. pomieszczenia gospodarcze, plac pod sp rzedaż choinek. 

Pozostałe przychody z gospodarki nieruchomościami 
- w wyniku s 1płaty zalegtości przez dłużników, rozwiązano rezerwę z lat ubiegłych na trud no ściągalne należnośc i 

tyt,ułem opłat eksploatacyjnych w łącznej wysokościi 68 669,12 z!. 

3. Koszty związane z .alktual izacją wartości nale.żności. 

Zgodnie z przyjętą polityką założyliśmy rezerwę na trudno ściągalne należności powyżej 36 miesięcy oraz z tytułu 
odsetek od na!eżnośd dłużników, 'która wyniosła łącznie 294 641,32 zł. Zadłużenie właścicie li z tytu łu opłat 

eksp;loatacyjnych wyniosło na koniec 2016r. pr zed do'konaniem rozliczenia mediów 1430 258,84 zł, natomiast po 
zaksięgowaniu wyników rozliczeń z mediów wzrosło do kwoty 1 60'5 797,73 zł. 

Na łączne zadtużenie składają się: 
- na leżności od właścideli Ila.kali (pr zed rozliczeni,em mediów 837 850,45 zł / po rozliczeniu mediów 1 013 926,00 zł) 
- należności od właścicieli domów (przed rozliczeniem mediów 428 438,34 zł / po rozliczeniu mediów 428 438, 34zł) 

- należn ości ,od byłych właścicieli lol<aH (przed rozlicz. mediów 163 970,05 zł / po rozliczeniu mediów 163 433,39 zł) 

Poniższe tabele pokazują ro.zl<tad zadłużenia wł.aścideli w ujęciu miesięcznym z porównaniem stanu zadłużenia z lat 
poprz,ednkh oraz pokazują pod ział dłużników według kwot y zadłu żenia. 

Stan na dzień Stan na dzień 31.12„2015r. Stan na dzień 31.12.206r. 
31.12„2014:r„ I Wzrost/ 

I lość 
I' 

Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość spadek 
Miesiące dłużników .zadłużeni.a dłużników zadłużenia dłużników zadłużenia 

Zo bawią za ni a z 150 609,24 
tyt1ulu .rozlicz. 
med1iów 

0-3 598 3'52 814,30 622 433 997,18 381 248 906,41 '1, 
3-6 I 

31 97 007,54 35 81823,11 22 63 151,44 '1, 
6-12 20 93 089,81 14 86 806,29 7 49 097,23 '1, 
12-24 10 162 951,34 9 107 884,89 14 164 844,99 1' 
Pow. 24 21 620 316,80 I 21 735 162,71 18 765 218,37 1' 
Sprzedane lokale 

I I 47 163 970,05 
Łącznie 680 1 326 179,79 701 1445 674,18 489 1 605 797,73 

Największe zadłużenie generują dłuż nicy za legający Wspólnocie powyżej 24 mies i ęcy (765 218,37 zł ) -
wszystkie t:e zal-egłośoi objęte są pozwami sądowymii. 

W tej grupie należności majdują się ta kże główn e na leżności W,łaścicieli nieruchomości zabudowanymi domami. 
W przedzialle powyżej 24 mies ięcy to 9 właścicie li domów - na łącmą kwotę 252 077,71 zł; na stę p nie zaległości 12-24 
miesięcy to wła ścicieli domów w kwode 119 236,28 zł ; w przedzialle powyżej 20 OOO zł za ległości dotyczą właścicie li 

domów - na łączną kwotę 276 936,91 zł, natomiast w przedziale 10 OOO - 20 OOO zł dotyczą właścicie li domów - na 
łącmą kwotę 89 574,69 zł. 

Za rząd Wspólnoty 11a przestrzeni całego 2016 rol<u próbował doprowadzić do polubownego zakończen ia 

sprawy zadłużenia . Z ·uwagi na stanowiisiko grupy Właścioie lli , !którzy zaproponowali wysokość opła t w równowartośc i 

zal iczek od 40m2 Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu postępowa nia sądowego. Na tym etapie postę powania 
w jednej sprawie zostata wydane o pin ia biegłego sądowego, l<tóra w całości jest korzystna dla Wspólnoty. 
Oczekujemy na wyznaczenie terminów rozpraw. 
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Powyższa op.inia biegłego zadziała także mobilizująco na część Właścideli, w 2017 roku jeden z dłużników spłacił całe 

zadłużenie w kwode - 11.159,30 zł. Zarząd nieustannie prowadzi windykację tych należności. 

Kolejną grupę - co do wysokości zadłużernia (248 906,41 zł) - stanowią dłużnicy krótkoterminowi (0-3 
miesięcy). Te należności objęte są tzw. windykacją miękką: sms, upomnienie, przypomnienie te lefoniczne. 
Najczęściej dłużnicy wpłacają zaległość po upomnieniu, jednak w kolejnym miesiącu proces powtarza się cyklicznie. 

Doty,czy to aż 381 członlków Wspólnoty Mieszkaniowej. 

31.12.2014r. 31.12.2015r. 

Wysokość 
I 

-osoby 
Kwota 

os,oby 
'Kwota 

zadłużenia zacUu.żenia zadłużenia 

Do 3 OOO zł 614 375 361,12 zł 640 433 411,40 zł 

3 OOO zł - S OOO zł 20 72 949154 zł 21 79 255,08 zł 

5 OOO zł - 10 OOO zł 17 I 113 348,28 zł 11 75 694,07 zł 

10 OOO zł - 20 OOO zł 16 239 167,30 zł 10 I 
129 517,49 zł 

Powyżej 20 OOO zł 13 525 353,55 zł 19 727 796,14 zł 

Razem 680 I 
1326179,79 zł 700 1 445 674,18 zł 

Łącznie dodatni wynik finansowy roku 2016 wynosi 11 964,17 zł. 

4. Koszty dostawy mediów do indywidualnych lokalli 

31.12.2016r. 

Wzrostl 

osoby Kwota zadłużenia Spadek 

614 434 608,41 zł -1, 

14 49 841,09 zł -1, 

14 97 648,87 zł 1' 

12 167 245,27 zł 1' 

20 856 454,09 zł 1' 

674 1 605 797,73 zł li -

Tabela 4. Zestawienie ro.zliczenia mediów indywidualnych (kwoty naliczeń prezentowane są po rozliczeniu wszystkich 
składnilków, kwoty kosztów odpowiadają rzeczywiście poniesionym kosztom). 

Lp. Nazwa składnika Naliczenia I Koszty Wynik do 

przychody rzeczywiste rozliczenia 

Media dostarczane do indywidualnych lok.alii 5 173 225,28 zł -5 173 225,28 zł 0,00 zł 

w tym: 

1 Woda zimna i ście lki 1 810 605,28 zł -1 810 605,28 zł 0,00 zł 

2 Podgrzew wody 857 030,16 zł -857 030,16 zł 0,00 zł 

3 Centra lne ogirzewanie - op,łata zmienna 1 601 926,96 zł -1 601 926,96 zł 0,00 zł 

4 
1 

Centralne ogrzewanie - opłata stała I 
903 662,88 zł -903 662,88 zł 0,00 zł J J/ 

V' 

5 Środki p:ienit;:żne oraz rozrachiunlki 

Ta bela 5. Zestawien,ie prezentujące stan środków pieniężnych na dz'ień 31.12.2016r. 

-śro-dki-Pieniiężne 

STAN KONT BAN'K-OWYCH NA DZlłEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZOAINIA FINANSOWEGO 1 093 998,62 zł 

w tym: 
1 I Rachunek bankowy - Eksploatacja 215 092,55 zł 

'li Rachunek bankowy - Eksploatacja - Domki 5 037,70 zł 

Ili Rachunek bankowy - F1..rndusz Remontowy 253 467,96 zł 

IV !Rachunek bankowy - Eiksp:loatacja - Oszczędnościowy 620 400,41 zł 

Tabela 6. Zestawienie rozrachunków na dzie ,ń 31.12.2016r. 

Rozrachunki 

STAN 'ROZRACHUNKÓW 

I 
Saldo WN 
nal,eirlości 

-1 Saldo . M~ -1 Per saldo 
zobowiązania 
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2 '12'5 017,64 zł -2 936 964,31 zł -811 946,67 zł 

w tym: 

1 Nale.żności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 

w tym: 
Należinofo od odb'iorców 957,31 zł 

Należności od dostawców 86,99 zł 

Należności od wtaśdciel i 2 008 120,66 zł 

w t ym: 
Należności od właścicieli - tytułem opiat eksploatacyjnych 1 605 797,73 zł 

Należności od właścideli - tytułem odsetek 243 475,26 zł 

Należności od właścicieli - tytułem roszczeń sądowych 158 847, 67 zł 

Koszty wyłożone 43 830,60 zł 

w tym: 
dotyczące zakupu kart wstępu 2 535,58 zł 

tytułem poniesionych opłat i kosztów zastępstwa od 41295,02 zł 

roszczeń sądowych 

Rozliczenie międzyokresowe kosztów - czynne (fal<tury 72 022,08 zł 

otrzymane i zapłacone w 2015 roku, koszty dotyczą 2016 

roku) 

.2 Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej 

w tym: 
Zobowiązan ia wobec dostawców -429 078,48 zł 

Zobowiąza nia wobec odbiorców -476,00 zł 

Zobowiązania wobec właścicieli -1 098 463,30 zł 

Zobowiązania publiczno - prawne -2 517,00 zł 

Kwoty do wyjaśnienia -36,14 zł 

Koszty wyłożone -33 828,00 zł 

Odpisy aktualizacyjne z tytułu należności - powyżej 36 m-c -620 082,34 zł 

Odpis aktualizacyjny z tytułu odset ek nal,eżnych kancelari1i -34 136,76 zł 

prawnej 
Rozliczen ia międzyokresowe przychodów - -2 773,12 zł 

(odszkodowania przyznane 2016 roku, usun 1ięcie usterek -

lkoszt powstanie w roku 2017) 

Rozliczenie międzyokresowe kosztów - bierne (faktury -715 573,17 zł 

dotyczące 2016 roku, zapłacone i zaksięgowane w 2017 

roku) 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ 

Zestawiienie uchwał poddanych pod głosowanie w 2016r .: 

• Uchwała nr 1/2016 z dnia 31.03.2016r. w spraw1ie „przyjęoia sprawozdan ia z zarządu nieruchomością wspólną" za 
okres 01.01.2015 - 31.12.2015 1i udzielenia absolutorium dla Zarząd UJ Wspó lnoty Mieszkaniowej . Uchwała została 
przyjęta w dniu 06/06/2016r. przy następującym wyniku: ,,za" - 56,96 % udz iałów, ,,przeciw" - 0,20 % udziałów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

• 'Uchwała nr 02/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015. Uchwała 
została przyjęta w dniu 06/06/2016r. przy następującym wyniku: 11za

11 

- 56,67 % udzia łów, ,,przeciw" - 0,44 % 
udziałów. Nadwyżka z rol<u 2015 w kwocie 234 434,33 zł zasiliła fundusz inwestycyjno - remontowy wspólnoty w 

częściach T {tereny zewnętrzne). Uchwała weszła w życ.ie z dni,em podjęcia. 

• Uchwała nr 3/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie „ustalenia planUJ gospodarczego na 2016 oraz zal iczek na poczet 
utrzymania nieruchomośd wspólnej, dostawy wody, CO i odprowadzania śc ieków na okres od 01.05.2016 do 
czasu podjęcia 'kolejnej uchwały w sprawie planu gospodarczego". Uchwała została przyjęta w dniu 06/06/2016r. 
przy następującym wyniku: 

11
za11 

- 56,54 % udziałów, 11przeciw" -0,31 % udziałów. Uchwała jest real izowana od 
dnia 01.07 .2016r. i obow,iązuje do ,czasu podjęci.a kolejnej uchwały w sprawie planu gospodarczego Wspólnoty i 

wysokości poszczególnych zalliczek. 

• Uchwała nr 4/201& z dn. 31.03.2016r. w sprawie ustalenia wysokości funduszu remontowego oraz realizacji 
1inwestycji fiin.ansowanych z fundusrn inwestycyjno - remontowego wspólnoty. Uchwała została przyjęta w dniu 
06/06/2016r. przy następującym wyniku: ,,za" - 56,56 % udziałów, 11 przeciw" - 0,28 % udziałów. Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęda. W celu r,ealizacji postanowień uchwały zawarto następujące umowy: 

• Uchwała nr 5/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie uruchomienia elektronicznego głosowania uchwał Wspólnoty 
została przyjęta w dniu 06/06/2016r. przy następującym wyniku: 11za" - 55,04 % udziałów, ,,przeciw

11 

- 1,69 % 

udziałów. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

• Uchwała nr 6/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie pełnomocnictwa dla Zarządu Wspólnoty została przyjęta w dniu 
06/06/2016r. przy następującym wyniku: 11 za

11 
- 55,47 % udziałów, 11 przeciw11 

- 0,85 % udziałów. Uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

• Uchwała n1r 7/201·6 z dn. 31.03.2016r. w sprawie potwierdzen,ia umów przelewu na Wspólnotę roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady została przyjęta w dniu 06/06/2016r. przy następującym wyniku: ,,za

11 

- 53,07 % udziałów, 

,,przeoiw" - 0,14 % udziałów. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

• Uchwała nr 8/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Fort Mokotów została 
przyjęta w dniiu 06/06/2016r. przy następującym wyniku: ,,za" - '53,07 % udziałów, ,,przeciw11 

- 0,14 % udziałów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

, Uchwala nr 5/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wytoczenie powództwa przeciwko w@Scicielowi IOKalu ~ 
mieszkalnego nr 3 przy ul. Szyprów 2 jest w trakcie głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów. Obecny 

stan głosów: ,,za 11 
- 46,21% udziałów, 11 przec:iw" - 0,32% udziałów. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PlANU REMONTOWEGO: 

Zestawienie prac remontowych wykonanych w 2016 roku 

1.1. Naprawa i.zolacji przeciww1ilgodowej na balkonach, tarasach, loggiach. Zaplanowany koszt 944 OOOzł (A -
523 OOO zł; M - 421 OOO zł}. Łącznie wydano kwotę: 956 588,99 zł brutto. Na podstawie zawartych umów -
wyszczególniionych poniżej - wykonano wszystkie naprawy.: 

• umowa z dn. 15.06.2016r. z firmą Dorota Stygar JTW Bud - Rem na wykonanie odtworzenia warstw 
,izolacyjnych tarasów użytkowych przynależnych do lokali: Fregaty 1/3, Fregaty 3/ 3, Fregaty 3/10, Fregaty 
4/4, Sztormowa 2/15, Warowna 1/16, Warowna 3/6, Warowna 3/36, Warowna 3/37, Wyg lędowska 6/28, 
Wyględowska 6/59, Wyględowska 10/63, Wygl,ędowska 8/62, Wyględowska 8/54 na kwotę 304 303,23 zł. 

• umowa z dn. 15.06.2016r.. z firmą Tomasz Ryche,I Semi!kon na wykonanie odtworzenia warstw izolacyjnych 
tarasów użytkowych p:rzynależnyclh do lokali: Rajska 1/103; Rajslka 2/ 31, 32, 33; Rajska 3/ 23, 26, 28, 37, 59 

na kwotę 295 536,60 zł. 
• umowa z dn. 04.07.2016r. z firmą Andrzej Zbyrowski Us¾ugi Ogólnobudowlane na wykonanie odtworzenia 

warstw izolacyjnych tarasu użytkowego przynależnego do lokalu.: Tawerny 1/ 14 na kwotę 38 951,00 zł. 
• umowa z dn. 27.07.2016r. z firmą Andrzej Zbyrowski Usługi Ogólnobudowlane na wykonanie odtworzenia 

warstw izolacyjnych tarasów użytkowych przynależnych do lokali: Przejazd 4/ 1, 25, 26, 44; Rajska 1/ 22, 74; 

Rajska 3/42, 60, 94, 103, 104; Rajska 6/43, 57 na kwotę 169 020,00 zt. 
• umowa z dn. 26.08 .. 2016r. z firmą Al'ldrzej Zbyrowski Usługi Ogólnobudowlane na wykonanie odtworzenia 

warstw izolacyjnych tar.asu użytkowego przynalleżnego do lolkallu: Rajska 6/ 62 na kwotę 8 893,80 zł. 
• umowa z firmą Pit - Mar Piotr Chomentowski na wykonanie odtworzenia wa rstw izolacyjnych tarasu 

użytkowego przynależnego do lokalu: Łagodna 2/7 na kwotę 6 '577,20 zł; Rajska 5/78 na kwotę 3 628,80 zł; 

Rajska 5/106 na kwotę 2 449,44 zł. 
„ umowa z dn. 23.11.2016r. z firmą Tomasz Ryclhe!I Semikon na wykona nie prac dodatkowych związanych z 

remontami tarasów (wymiana obróbki, naprawa elewacji, etc.) na kwotę 24 597 zł. 
• umowa z dn. 28.11.2016r. z firmą Dorota Stygar JTW Biuci - !Rem na wykonanie naprawy podsufitek i ścian 

bocznych balkonów na l<wotę 19 116,00 zł. 

1.2. Wymi·ana filtrów w ce:rntralach wentylacji mechanicznej w halach garażowych. Kwotę 75 OOO zł przeznaczono na 
wymianę filtrów w centralach wentylacji mechanicznej w ha1lach garażowych (A - 30 OOO zł; M - 45 OOO zł). 

Zawarto umowę z firmą Ultr.amare sp. z o.o. na zakup filtrów kieszeniowych i węglowych na łączną kwotę 
56 231,17 zł, umowę z firmą PRO Serwis sp. z o.o. na wymianę filtrów w centralach na kwotę 4 182,00 zł a także 
umowę z firmą PROEKO sp. z o.o. na odbiór odpadów na kwotę 4 791,20 zł. Wymieniono filtry w centralach na 
następ1ujących budynkach: Warowna, Wyględowska, Sztormowa, Żaglowa, Rejsu, Łagodna. 

1.3. Legalizacja licznil<.ów. Zaplanowano kwotę 600 OOO zł (A - 210 OOO zł; M - 390 OOO zł} . Zawarto umowę z firmą 
PPl-lU Delta - Term na wymianę wodomierzy oraz usługę legallizacji wtórnej ciepłomierzy. Koszt usługi wyniósł 

566 647,43 zł. 

1.4. Wymiana modułów w llam1pach awaryjnych. Przewidywany koszt 70 OOO zł (A- 36 400 zł ; M - 33 600 zł). Zawarto 
umowę z firmą Remo-Vip na wymianę modułów awaryjnych. Wymiana dotyczy budynków Rajska i Przejazd {M -
263 szt.) oraz Warowna, Łagodna, Szyprów, Sztormowa, Żag lowa, Rejsu, 
Fregaty, Tawerny (A - 285 szt.) ina łączną kwotę 17 7'5'5,20 zł. Koszt zakupu materiałów - 54 078,59 zł, z czego 

dotychczas zakupiono materiiały na kwotę 19 947,'59 zł. 

1.5. Wymiana klimaty.zatorów w pomieszczeniach technicznych. Przewidywany koszt 35 OOO zł (A - 15 900 zł; M -
19 100 zł}. Zawarto umowę na wykonanie i mointaż nowych zestawów klimatyzacyjnych llsztuk na kwotę 
33 9'57,23 zł (A-15 434,92 zł; M -18 522,31 zł). Usługę wykonano zgodnie z zakresem umowy. 

1.6. Us:zczelnieni,e ram,py w ,garażu S.ztormowa oraz pomieszczen;ia pod zjazdem - zaplanowany koszt 70 OOO zł - A. 
Podpisano umowę z firmą Semikon na kwotę 71 754, '51 zł. Wykonano uszczelnienie pomieszcze ń pod zjazdem, 
'USzcze'lnienie na zjeźdz ie do garażu wraz z nowym systemem odwodnienia wzdłuż ra mpy. 
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1.7. Wymiana słupków oświetleniowych na patliach budynków wysokich - planowany koszt 18 OOO zł. Słupki 

zostaną zakupione i zamoliltowane na wiosnę 2017r. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie enklaw Rajska 

1/ Przejazd 2, Rajska 3/ Przejazd 4, Rajska 5/ Przejazd 6, Rajska 6. 

1.8. Uszczelnienie zbiornilka retencyjnego. Przewidywany koszt 170 OOO zł - T. Podpisano umowę z firmą Kroskop na 
uszczelnienie zbiornika retencyjnego w części od mostku na wysokośc i budynku Wyględowska 8 do klatki V 
budynku Warowna 3 do na łączną l<wotę 16'6 136,10 zł a ta lkże 1umowę z firmą JTW na renowację kaskady przy 

kl. V budynku Warowlila 3 na kwotę 20 295,00 zł. 

SPRAWY IBIEŻĄCE: 

• WYKONANIE POROZUMIENIA FORT MOKOTÓW W LIKW;IDACJI: 
- 31 marca 2016 r. doszło do zwarcia pomiędzy Fort Mokotów Sp. z o. o. w likwidacji a Wspólnotą 
porozumienia w przedmiocie zobowiązania do zapłaty odszkodowania z uwagi na wady i usterki 

nieruchomości wspólnej. 
- Doszto do uiszczenia przez ww. spółkę należnośoi zgodnie z porozumieniem w ułamku odpowiadającym 
udziałowi w nieruchomości wspólnej zebranych przez Wspólnotę cesji, tj. 34,36% w wysokości 815 993,36 zł., 
- po zawarciu przedmiotowego porozumienia Wspólnota przystąpiła do dalszego zbieran ia cesji w zakresie 
przelewu uprawnień z tytutiu wad i usterek nieruchomości wspólnej. Do 06.12.2016r. udało się zebrać 3,79 % 

udz.iałów, 
- zgodnie z treścią porozumienia ww. spółka zobowiązana była do utworzenia specjalnego depozytu 
sądowego, za pośrednictwem którego dojdzie do zaspokojenia roszczeń pozostałych współwłaścicieli 
n1ieruchomości wspóllinej - tj. tych, którzy nie zdążyilii podp'isać cesji przed zawa rciem porozumienia, jednakże 

nie doszło do utwor.zeiniia rzeczonego depozytu, 
- mając na uwadze powyższe, Wspóllnota zwróciła się do likwidatora celem pilnego uregulowania 
przedmiotowych roszczeń przelewem bezpośrednio na konto Wspólnoty. Likwidator zakwestionowa ł jednak 
ważność części udzielonych cesji, przy czym zgodził s 1i ę na wypłatę środków w zakresie odpowiadającym 

udziałowi w wysokości 1,5% . Wobec powyższego prowadzone są negocjacje w zakresie zawarc ia 
stosownego aneksu do porozumienia z d111ia 31 marca 2016r. celem zapewnienia wypłaty tychże środków, 
- co więcej, Wspólnota wystąpiła na drogę sądową cellem rozstrzygnięcia sporu w zakresie - zdaniem 
Wspólnoty - błędnie odrzuconych cesji przez likwidatora i w tym zakresie złożono pozew o zapłatę środków 
w kwocie 38 015,25 zł, która to kwota została obliczona zgodnie z zawartym przez strony porozumieniem. 

• Prezydent m. st. Warszawy Decyzją nr 1076/0Ś/2016 z dn. 13.09.2016r. udzielił Wspólnocie Mieszkaniowej 

Marina Mokotów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziem nych ujętych za pomocą studn i 

głębinowej zlokalizowanej przy ul. Warownej 1. Pobór wód może być wykonywany w celu napełniania 

zbiornilka retencyjnego oraz w celu uzupełniania strat wody w zb iorniku retencyjnym . Pozwolenie zostało 

wydane do 2036 roku. 

• 

W ostatnim kwartale 2016r. na całym Osiedlu przeprowadzona została instalacja ultraszybkiego światłowodu 

przez firmę Orange .. Światłowód o prędkości nawet: 600 Mb/s znacznie po prawi jakość usług internetowych. 

W dniu 11.06.2016r. odbył się P1il<nik Rodzinny na terenie osiedla Marina Mokotów. Tego dnia wspólnie 

_____ __ r_o_zp_o_,c_z~ęliśmy se.zon gri'lllowy. - - ~ - -~ I 
• Wy ona iśmy komplel<sową pielęgnaqę orzewostanu na terenieParRunaWale:-Wycięte zostały gałęzi-e-1 

suche i zagrażające -dęby, klony, brzozy oraz wielopniowe skupiny. Gałęzie zostały zutyl izowane. Wspólnota 

otrzymała Decyzję Zarządu Dz1i,elniicy Mokotów na usunięcie obumarłego drzewa w obrębie parku - dotyczy 

wierzby biaf.eij znajdującej się w z.achodniej części parku. Wycięde drzewa uza leżnione zostało od wykonania 

nasadzenia zastępczego w ,ilości 1 szt. drzewa dojrzałego wyselekcjonowanego w dowolnej lokalizacji. 

Nasadzenie zostanie wykonane w okresie wiosennym. 

• Przed wejściem do Pariku zamontowano stacj,ę naprawy rowerów. Stacja zawie ra zestaw narzędzi do 

naprawy, tyż!ki do opon oraz pompkę z adapterem na wszystk1ie zawory. Producent udzielił 24-miesięcznej 

gwarancji na powyższe urządzenia 

• Wykonana została wiata na przystanku autobusowym Do Fortu w stronę Centrum. 

• Na początku kwietnia uruchomiona została nowa strona internetowa: www.marinamokotow.pl 
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Znajdziecie tam Państwo absollutnie wszystkie informacje dotyczące Wspólnoty, dokumenty Wspólnoty, 

dane ikonta!ktowe do admin1istracji osied:la oraz do Zarządu Wspólnoty. Zamieszczane są również dokumenty 

po rocznym z,ebraniu Wspólnoty wraz z kartami do głosowania uchwał. W zakładce 11 Aktualności" 

umieszczane są bieżące informacje dotyczące osiedla - zapraszamy do regularnego odwiedzania strony, 

!która jest również prowadzona w języku angielskim. 
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PROPOZY:CJE UCHWAŁ DO GŁOSOWANIA 

• lJchwała nr 1/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarc,ie Porozumienia ze spółką Dom Development S. A. 

• Uchwała nr 2/2017 w sprawie przyjęcia sprawo.zdania z pracy zar.ządu i udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Wspólnoty. 

Od 01.0l.2011r. funkcję Zarządu osiedla pełni fiirma Integrum Management sp. z o.o. Sprawozdanie znajdujące się 
w plerwszej części niniejszych materiałów wskazuje na nadwyżkę finansową z działalności za rok 2016. 

• Uchwała nr 3/2017 w ·sp1raw,ie prz,eznaczenia nadwyżki firaansowej za rok 2016 

Proponujemy przeznaczenie nadwyżki finansowej za rok 2016 w wysokości 11 964,17 zł na zasilenie funduszu 
1inwestycyjno - remontowego A ,i M według proporcji wynikających ze stosunku powierzchni użytkowej budynków 
mieszkaniowych i apartamentowych do sumy powierzchni wszystkich budynków we wspólnocie. 

• Uchwała nr 4/2017 w s:p1rawie ustalenia planu ,gospodarcz,ego na 2017r. 

z dniem 01.01.2017r. weszła w życie Ustawa z dn. 22.07.2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę oraz niektórych innyclh ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1265), której główne założeni a stanowią: 

~ iustanowieniie minimalnej stawki godzinowej w umowach cywi'lno - prawnych, 
~ wyłączenie z podstawy minimalnego wynagrodzenia .za pracę dodatku za pracę w godzinach nocnych, 
~ likwidacja niższego wynagrodzenia w okres1ie pierwszego roku pracy. 

Mając na uwadze nowe obowiązujące przepisy prawne, proponowana jest zmiana zaliczek na koszty zarządu 
nieruchomością wspólną z !kwoty 4,36 zł/m 2 p. u. na !kwotę 4,79 zł/ m 2 p. u. (10% wzrost). 

Zakłada się wzrost stawek na: 
• konserwację - 5% 
• sprzątanie -1'5% 
• ochronę 35% 

Stawka na fundusz remontowy wynosi niezmiennie 1,00 zł/m2 d'la !lokali mieszkalnych oraz 1,80 zł/m2 dla lokali 

komercyjnych. 
Stawka za zarządzanie utrzymuje s ,ię na jednolitym poziomie: 0,55z/m2 zł dla loka li mieszkalnych oraz lokali 

użytkowych. 
Wprowadzenie nowych stawelk spowoduje wzrost przychodu Wspólnoty z kwoty 10 249 023,56 zł w 2016r. do 

kwoty 11030 711,41 zł w 2017r. -wzrost o 8%. 

• Uchwała n:r 5/2017 w sprawie wydatków z funduszu remontoweg,o 

W 2017 roku - w ramach funduszu remontowego - realizowane będą inwestycje według dotychczasowego 

podziału na fundusze: A, M . 

./ Najważrni ejszą po zycją w tegorocznym funduszu remontowym stanowi modernizacja systemu 

monitoringu • kwota 540 OOO zł. (A - 216 OOO zł; M - 324 OOO zł). Założeniem jest wymia na całego 

systemu na nowy w technologii AH D. 

Zakres prac: 

. wymiana wszystki ch 96 kamer, 

· wymiana rejestratorów, 

. nowa stacja mornitorowania (mon1itory, klawiatura itp.), 

- montaż serwera, 

- wymiana części okab lowania do kamer. 

Kamery olbrotowe dostępne w drugiej połowie 2017r. Do systemu AHD można podłączyć obecn ie funkcjonujące 

kamery analogowe stosując konwertery sygnału, co daje możliwość stopn iowej modernizacj i systemu: 
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./ Naprawa izolacji przeciwwilgociowych na balkonach i tarasach - zaplanowano koszt 570 OOO zł 

(A - 250 OOO zł, M - 320 OOO zł). 

Przypominamy jednocześnie o konieczności dbarrnia o balkony i tarasy (właściciel lokalu powinien 

odśnieżać, udrażniać odpływ i rynnęł. W przypadku tarasów i balkonów już remontowanych przez 

Wspó:lnotę, p,r,osimy monitorować stan balkonu, .zgłaszać niezwłocznie rdzę, stukające kafelki -

wykonawcy udzi,elilli 36-mi,es1ię,cznej gwarancji na wykonane prace . 

./ Na naprawy w halach garażowych porlegające do doszczelnianiu ścian i stropów przeznaczono kwotę 

145 OOO zt (A- 55 OOO zł, M - 90 OOO zł} . 

./ Zaplanowano wymi.an,ę kratelk odpływowych ACO w garażach - kwota 61 OOO zł (A - 53 OOO zł, M - 8 OOO 

zł). Przede wszystkim kratki zostaną wymienione w budynkach przy ul. Wyg lędowskiej, Szyprów, 

Sztormowej . 

./ Kaliibracja detektorów t,lenku węgla w garażach - z uwagi na obowiązek wymiany co 3 lata - koszt 40 OOO 

zł ,(A - 16 OOO zł, M - 24 OOO zł) 

./ Wymiiana modułów w lampach awaryjnych - założony koszt 34 OOO zł (A - 18 OOO zł, M - 16 OOO zł). W 

2016r. wymieniono 548 modułów, w roku bieżącym pilanowana jest wymiana 268 sztuk. To wyczerpuje 

temat wymiany modułów na całym osiedlu . 

./ Przerobienie 'lamp ulicznych na lampy LED - pllanowana inwestycja 70 OOO zł (A- 28 OOO zł; M - 42 OOO zł) 

lampy wysokie 150 W - 52 szt 

./ Założona zostanie rezerwa na poczet naprawy elewacji na budynku Wyględowska. Naprawa elewacji 
przebiegać będzie etapowo: zmycie całej powierzchni myjką ciśnieniową, usunięcie glonów, 
zagruntowanie całej powierzchni, nałożenie tynku mineralnego, dwukrotne malowanie ścian . Szacowany 

koszt naprawy całego budynku to 650 OOO zł. 

, Uchwała nr 6/2017 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie dw,óch lokali w budynku Przejazd 4 

Właściciel lokalri mueszkalny,ch nr 44 i 26 w budynku przy ul. !Przejazd 4 złożył wniosek o wyrażenie zgody na 
połączenie ww. lokali poprze.z wykucie otworów drzwiowych w ścianie pomiędzy lokalami. Załączony został 
projekt budowlany wykonany pr zez projektantów mgr inż. Krzysztof Kruszewski & mgr inż. Marcin Mikołajczuk. 

Dokumentacja jest do wgląd u w administracji osiedla. 
Połączenie ,lokali nie pociąga za sobą zmiany udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. 

• Uchwał.a nr 7 /2017 w sprawie .zmiany uchwały nr 7 /2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania 

Mediów we Wspóllnocie Mieszkaniowej Marina Mokotów 

Wspólnota Marina Mokotów dn. 10.09.2007r. podjęła uchwałę nr 7/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
!Rozliczani.a Mediów we Wspólnocie. Po upływie 10-ciu I.at i wykonaniu 2 lega lizacji liczników - zaistniała 

konieczność uaktualnienia zasad i dopasowania ich do realnego funkcjonowania systemu odczytu i rozliczania 

liczników we Wspólnocie. 
Niniejszy Regulamin zastąpi dotychczas obowiązujący. 

• Uchwała n'r 8/2017 w sp·rawie ustal,enia zasad mchu d1rogowego 

Przygotowany zostat Projekt stałej organizacji ruchu -w oparciu o 1inwentaryzację stanu istniejącego. Został on 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawo o ruchu drogowym" . Najważniejsze założen i a 

projektu stanowią o wyznaczenil!l na terenie osiedla „strefy ruchu" (znaki D-52, D-53), strefy ograniczonej 
prędkości do 20 :km/h, zakaz stawiania samochodów w miejscach niedozwolonych. W strefie ruchu może 

interweniować Policja i Straż Miejska. 
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Propozycje uchwał na ro'k 2017 

Uchwała nr 01/2017 z dnia 09 .. 03.2017r. 
Właśdciel1i lokali -członków Wspólnoty IMi,eszkaniowej Marjna Mokotów w Warszawie w sprawie wyrażenia 

zgody na .zawarde Porozumii,eni.a ze spółiką Dom Development S.A. 

Działając na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U. nr 80 poz. 903 z 
2000r) współwłaściciele nieruchomości wspólnej położonej w Osiedlu Marina Mokotów w Warszawie 

uchwalają co następuje: 

1. z dniem podjęda niniejszej uchwały Wspólnota Mieszkaniowa "Marina Mokotów", ul. Warowna 1, 

{02-654) Warszawa, o numerze NIP: 5252393504, o numerze REGON 140888600 (dalej jako „Wspólnota") 

wyraża zgodę na z.awarcie pr.zez Wspólnotę z Dom Dev,elopment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

wpisaną do Rejestru Przedsiębioirców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031483 (dalej jako „Spółka") 

porozumienia dotyczącego powstrzymania si,ę przez Wspólnotę od skarżenia (wnoszenia odwołań etc.) co do 

decyzji (pozwolenie na budowę, o warunkach zabudowy etc.} w ramach procesu budowlanego 

prowadzonego przez Spółkę (dalej jako „U.gada"), na niewchomości położonej w Warszawie, Dzielnicy 

Mokotów, przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Radawiclkiej, stanowiącej n iezabudowaną działkę gruntu o 

numerze ewidencyjnym 3/5 z obrębu 1-01-27 o powierzchni 93.996 m2, objętej księgą wieczystą 

prowadzon.ą przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Molkotowa w Warszaw ie, VI I Wydział Ksiąg Wieczystych Kw 

nr WA2M/00150552/1 (dalej „Nieruchomość Spółiki"), za rekompensatą. Ugoda została warunkowo zawa rta 

1i jej kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część. 

2. Niniejszym Wspólnota udziella pełnomocnictwa firmie pod nazwą Integrum Management spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnośoią z s1iedz1ibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru P rzedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl.a m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr IKRS 226987 (dalej jako 11 Spółka
11 lub „Zarządca") do podjęcia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niiezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności negocjowania w 

imieniu Wspólnoty warunków Ugody, zawarcia Ugody, zawieran1ia aneksów do Ugody. 

3. Uchwała zostaje poddana pod głosowania na zebraniu Wspólnoty oraz w tryb ie indywidualnego 

zbierania głosów przez zarząd Wspólnoty. 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2017 z dnia 09.03.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w 

Warszawie - Porozumienie jest dostępne na stronie www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu na konto 

właściciela. 
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Uchwała nr ,02/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścideli lokali - ,członków Wspólnoty Mi,eszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 

przyjęda sprawo.zdania z zarządu nieruchomością wspólną 
i udz'ielenia absolutorium dla Zairządu Wsp,ó11noty Mieszkaniowej. 

Działając na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 24 ,czerwca 1994r o własności lokali właściciele nieruchomości wspólnej 

położonej n.a terenie Os1iedla Marina !Mokotów w Warszawie uchwalają co następuje: 
§1 

!Przyjąć sprawozdanie Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Osiedla Marina Mokotów w Warszawie za okres od 

Ol-01-2016r. do 31-12-2016r. 
§2 

Udzieli,ć Zarządowi absolutorium za dzqałalność w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała n1r 03/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścicieli lokalli - ,członków Wspóllnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 

pr.zezinaczenia nadwyżki finansowej za rok 2016. 

Działając na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właściciele nieruchomości wspólnej 

położonej na terenie Osiedla Mar,ina Mokotów w Warszawie uchwalają co następuje: 
§1 

Prz,eznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości powstałej w 2016r. 

w wysokości 11 964,17 zł na zasilenie fundiuszu inwestycyjno - remontowego wspólnoty w częściach A 
(.apartame1nty) i IM (mieszkania) według proporcji wynikających ze stosunku powierzchni użytkowej budynków 
mieszkaniowych i apartamentowych do sumy powierzchni wszystkich budynków we wspólnocie. 

Udzielić Zarządowi pełnomocnictwa do realizacji niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 04/2017 z dnia 09.03.:2017r. 
Wła-ścicieli lo'kali - ,członków Wspó.lnoty Mieszkaniowej Mari·na Mokotów w Warszawie w sprawie ustalenia planu 

gospodarczego na 20:17r ,oraz .zaliczelk na poczet utrzymania ni,er,uchomości wspólnej, dostawy wody, CO i 
odprowadzenia ścieków. 

Działają,c na podstawi,e art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właściciele nieruchomości wspólnej 

położonej na terenie Osiedla Marina Mokotów w Warszawie uchwalają co następuje: 

§1 

• Przyjąć do re.allizacji plan gospodarczy obejmujący planowane przychody i koszty utrzymania części 

wspólnych nieruchomości. PIian stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
• Usta!lk wysokość zaliiczki n.a poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości w kwocie 4,79 zł/m2 p.u. 

• Ustalić wysokość zalkzki n.a fundusz remontowy wspólnoty, która wynosi 1 zł/m2 p.u. 
• Przyją,ć wysokość miesięcznych zaliczek na poczet zużycia energii cieplnej (C.C.W. i C.O.), wody, 

odprowadzenia śoieków i wywozu nieczystości stałych w następującej wysokości: 

• Woda z:imna 1i odprowadzenie ścieków: indywidualnie dobrane zaliczki 
• Podgrzew wody : 1indywidualnie dobrane zaliczki 

• Centralne ogrzewanie : 
w tym koszty stale: 0,62 zł/m2 
koszty zmienne: indywidualnie dobrane za licz ki 
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• Wywóz nieczystośd: 
• Wywóz nieczystości z lolkali użytkowych: 

na podstawie deklaracji składanych przez właściciel i loka li 
na podstawie deklaracji składan ych przez właścicieli lokali 

• Wysokość p oszczególnych stawek zaliczek wymienionym w pkt. 4 może ulec zmianie w zw iązku ze zm ianą 

,cen towarów i ustug dostarcza nych prze z zewnętrznych dostawców. Zmiana wysokości zaliczek zw iązana ze 
zmia n ą kosztów niezależnych od zarządu i administracj i może być dokonana po zatwierdzeniu wysokości 

nowych zalicz.ek przez Zarząd Wspólnoty Mi,eszkaniowej bez konieczności podejmowania nowej uchwały w 

tej spraw ie . 
§2 

Właśc.idele udzaelają pełnom ocn ictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do rea lizacji nin iejszej uchwały . 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z d lilli em podjęcia, natomiast stawki wymien ione w §1 obowiązują od dnia Ol.Ol.2017r. do 
czasu podjęcia ikollejnej uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości poszczegó lnych zaliczek. 

Załącmik nr 1 do uchwały nr 4/ 2017 
PLAN GOSPODARCZY NA AOK- 2017 DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW -

120752'3"'2 Loh le ·Utłu:.1owe: ł01652m2 lokale Domv:. ll91900m2 2017 

st•wka Iławka j •C.n1 Cena 
Wynenc61nM:nie Zalf<ikłg Zol iuld „ lalkikl za IIAlm lłaiem 2016 ~u i llazemroanie 

rl/rr.' d/m1 I 
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Uchwała nr 05/2017 z dni.a 09„03.2017r. 
Właścicieli lokali - członków Wspóllnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie realizacji 

inwestycji finansowanych :z funduszu inwestycyjno - remontowego wspólnoty. 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własno.śc i lokali właściciele nieruchomości wspólnej 

położonej ina terenie Osiedla Marina Mokotów w Warszaw,ie uchwa ,lają co następuje: 

§1 

Zaakceptować następujący pilan wydatl<ów finansowanych z funduszu inwestycyjno - remontowego wspólnoty: 

przew·idywa ny 

koszt A 216 OOO zł 

1 Modernizacja systemu monitoringu 540 ooo z 
przew,idywany 

koszt M 324 OOO zł 

przewidywany 

Naprawa izolacji przeciwwilgooiowych na 
koszt A 250 OOO zł 

2 570 OOO zł 
balkonach ,i tarasach przewidywany 

koszt M 320 OOO zł 
I 

pr zewidywany 

I k,oszt A 55 OOO zł 

I 3 
Narprawy w ha;lach garażowych -

145 OOO zł 
doszczelnianie ścian i stropów przewidywany 

koszt M 90 OOO zł 

I 
przewidywany 

I koszt A 53 OOO zł 

4 Wymiana kratek ACO w garażach 61 OOO zł 

przewidywany 

koszt M 8 OOO zł 

przewidywany 

Kalibracja detektorów tlenku węgla I koszt A 16 OOO zł 

s 40 ooo z 
w garażach przewidywany 

I koszt M 24 OOO zł 

I przewidywany 

Wymiana modułów awaryjnych w lampach 
koszt A 18 OOO zł 34 OOO zł 

6 
awaryjnych przewidywany 

kos.zt M 16 OOO zł -

' przewidywany 

I I 
koszt A 28 OOO zł 

7 Przerob•ienie 1lamp ulicznych na lampy L'ED 70 ooo zł 

przewidywany 

koszt M 42 OOO zł 

I 

8 
Odnowienie elewacji budynku przy ul. przewidywany 

180 OOO zł 
Wyględowskiej - utworzenie r ezerwy koszt M 180 OOO zł 

' RAZEM 1640 ooo z I 
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§2 

Prz,ekroczenie planowanych l<osztów inwestycji wskazanych w §1 do 10% ich wa rtości nie powoduje konieczności 

uchwalenia kor,ekty pllanu wydatków. 

§3 

Współwłaściciele udzielają pełnomocnictwa Zarządcy Wspóllnoty 'Mieszkaniowej do rea lizacj i nin iejszej uchwały. 

Uchwała nr 06/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścideli lokali ·- członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 

wyrażen1ia zgody na połączenie dwóch Jokal1i w budynko Przejazd 4 w Warszawie. 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właściciele n ieruchomości wspólnej 
położonej ina ter,enie Os1iedla Marina Mokotów w Warszawie uchwallają co następuje: 

§1 

Właściciele lokali wyrażają zgodę na połączenie lokali mieszkalnych nr 44 i nr 26 w budynku przy ul. Przejazd 4 

w Warszawie poprzez wykonanie dwóch dodatkowych otworów drzwiowych w ścian ie żelbetowej pomiędzy 

lokalami. 

§2 

Właśdc1iele tworzący Wspólnot,ę Mieszkaniową oświadczają, że wyrażają zgodę dla każdoczesnego właściciela lokalu 

mieszkalnego op1isanego w §1 na dysponowanie nieruchomością wspóllną, na cele budowlane w zakresie określonym 

w §1 powyżej. 

§3 

Właściciele lo!kali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową udzie 1lają pełnomornictwa właścicielowi loka lu mieszkalnego nr 

44 przy ul. Przejazd 4 w Warszawie do załatw1ienia wszelkich formalności związanych z wykonaniem niniejszej 

uchwały. 

§4 

Połączenie lokali nie pociąga za sobą zmiany ud z'iałów we współwtasnościi nieruchomości wspólnej. 
§5 

Uchwata wchodzi w życie z d11iem podjęcia. 

Uchwała nr 07 /2017 z dn'ia 09.03 . .2017r. 
Właścicielli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie zmiany uchwały 

n,r 7/2007 w sprawie przyjęcia Reg,ulaminu R,ozlliczania Mediów we Wspólnocie Mieszkaniowej Marina Mokotów. 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właściciele nie ruchomości wspólnej 
---położonej na terenie Osiedla Marina Mokotów W-Warszawie uchwa,lają co następuje: 

§1 

Zmienić uchwałę nr nr 7/2007 z dnia 10.09.2007r. w sprawie przyjęcia Regu lam inu Rozl iczania Mediów we 

Wspólnocie Mieszkan iowej Manina Mokotów w Warszawie - tekst ujednolicony stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do uchwały: Uchwała nr 
7/2017 w sprawie Regulaminu Rozliczania 
Mediów 

REGULAMIN ROZUCZANIA MEDIÓW: 
KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PODGRZANtA WODY, WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ Mar,ina Mokotów w Warszawie. 

I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póżn. zm.) 
2. Ustaw.a z dnia 10 'kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dn'ia 11 maja 2001- Prawo o miarach (Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn zm.). 
4. Roz!ponądzenie Ministra Go.spodarki z dnia 17 wrz,eśnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacj1i taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu .zaopatrzen1ia w depło ,(Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). 
5. Ustawa .z dnia 7 ,czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków {Dz. U. 

z 2006 r, Nr 1.23 poz. 858) 
6. Umowa sprzedaży energii ciepilnej. 
7. Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

U. OGÓLNE ZASADY I OKREŚLENIA 

1. Sposób kalkulacji jednostkowych cen med,iów przyjmowanych do rozliczenia w danym okresie 

rozliczeniowym. 
• Ce:ntralne ogrzewanie - opłata zmienna - iloraz sumy kosztów zmiennych energii cieplnej, zużytej na 

potrzeby centrallnego ogrzewania i sumy wskazań lkzników centralnego ogrzewania w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych, jednostką miary jest. - zł/GJ (giga dżul), 
• Centra'lne ogrzewanie - opłata stała - iloraz kosztów stałych energii cieplnej i powierzchni użytkowej 

lokali mieszkalnych i użytkowych, jednostka miiary - zł/m2, 
·• Podgrzanie wody - opłata zmienna - iloraz sumy 'kosztów zmiennych energii cieplnej, zużytej na 

potrzeby podgrzan,ia wody i sumy wskazań l1iczników ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i 

użytkowych, jednostka miiary - zł/m3, 
• Podgrzanie wody - opłata stała - i'loraz kosztów stałych energii cieplnej i powierzchni użytkowej 

lokali mieszka'lnych i użytkowych, jednostka miary - zł/m2, 
• Woda i odprowadzanie ścieków - cena 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków usta lana jest przez 

właściwy organ zgodnie z ustawą o zb,iorczym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 
2. Wspólnota Mieszkaniowa dokonuje rozliczenia finansowego zaliczek na koszty mediów w następujących 

okresach rozliczen.iowych: 
- centralne ogrzewanie - raz w roku, za okres od 1 styczni.a do 31 grudnia; 
- podgrzanie wody - dwa razy w roku, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i za okres od 1 lipca do 31 

grudnia;:------------------------------------
- woda i odprowadzan,ie ścieków - dwa razy w roku, za ohes od 1 stycznia do 30 czerwca i za okres od 1 lipca 

do 31.grudnia; 
3. Sposób kalkulacji jednostkowych cen mediów przyjmowanych do ro zliczenia w danym okresie 

rozliczeniowym. 
• Centralne ogrzewanie - opłata zmienna - ·iloraz siumy l<osztów zmiennych energii cieplnej, zużytej na 

potrzeby centralnego ogrzewania i sumy wslkaza,ń liczników centra lnego ogrzewania w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych, jednostką miary jest. - zł/GJ (Giga dżul) 
• Centralne ogrzewanie - oplata stała - 1iloraz kosztów stałych energii cieplnej i powierzchni użytkowej 

lo'ka'li mieszkalnych i użytkowych, jednostka miary- zł/m2, 
• Podgrzanie wody - opłata zmienna -ilor.az sumy kosztów zmiennych energii cieplnej, zużytej na 

potrzeby podgrzania wody i sumy wskazań liczników ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i 

użytkowych, jednostka miary - zł/m3, 
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• Podgrzaniie wody - oplata stała - iloraz kosztów st:atych energii cieplnej i powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych i użytkowyclh, jednostka miary- zł/m2, 

·• Woda i odprowadzanie ścieków - cena 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków ustalana jest przez 
właściwy organ zgodn·ie z ustawą o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 

111„ ZASADY iROZLl·CZANIA KOSZTÓW ENEiRGII CIIEPLNEJ 

1. Przedmiotem podz,iału pomiędzy indywiduailnych w1ła.ścicieli są koszty energii cieplnej zużytej na cele 

centra1lnego ogrz,ewania i na podgrzanie wody. W koszty te nie są wliczane koszty konserwacji wewnętrznej 
instalacji w budynku/budynkach. Na rz,ecz dostawcy energii cieplnej Wspólnota ponosi wydatki zgodne z 

aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat. 
2. Do kosztów opłaty stałej na potrzeby centra1lnego ogrzewania i podgrzania wody zalicza się wszelkie koszty 

nie stanowiące opłat: zmiennych, tj. zależnych od ilośd zużytej energii cieplnej. 
3. Dla ustalenia wysokości kosztów zm1iennych lbi,erzemy pod uwagę odczyty liczników, tj.: 

• Licznika ciepła wskazującego ilość zużytej energii c.iepllnej ina cele centralnego ogrzewania (GJ), 

• Li,cznika ciepła wskazującego ilość zużytej energii cieplnej na podgrzanie wody {GJ). 

• Licznika ciepła wskazującego ilość zużytej energii cieplnej {GJ) 

• llicznika wody wskazującego rnoś·ć zużytej wody podgrzanej {m3) 

4. Sposób 'kalkulacj,i kosztów zużycia energ1ii cieplnej w indywidua1lnych lokalach: 

·• podgrzanie wody - optata stał.a - iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego/użytkowego, 
jednostkowej ceny z tytułu podgrzania wody i ilości miesięcy w danym okresie rozliczeniowym - opłata 

stała (patrz, pkt. Iii, ppkt. 3) 
• podgrzanie wody - opłata zmienna - iloczyn zużycia ciepf.ej wody (m3) i jednostkowej ceny z tytułu 

podgrzania wody - opłata zmienna (patrz, pkt. li, ppkt. 3) 
• centralne ogrzewanie - opłata stała - i1loczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego/użytkowego, 

jednostkowej ceny z tytułu centralnego ogrzewania i ilości miesięcy w danym okresie rozliczeniowym -

opłata stała (patrz, pkt. li, pp'kt. 3) 
• centra11ne ogrzewanie - optata zmienna - iloczyn zużycia energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby 

centralnego ogrz,ewania (GJ) i jednostkowej ceny z tytułu centra lnego ogrzewania - opłata zmienna 

(patrz, pkt. li, ppkt. 3) 

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ,I ODPROWADZANIA 

ŚOEKÓW 

1. Warunki dostawy wody i odprowadzenia ścieków określa umowa zawarta między Wspólnotą 

Mieszkaniową a Dostawcą. 
2. Pomiar zużycia wody wykazany na wodomierzu głównym/wodomierzach głównych określa zużycie 

wody w budynku/budynkach, tj.: 
3. zużycie wody przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, 

4. zużycie wody przeznaczonej na cele ogólna - gospodarcze. 
3-. - W- lokalach mies-zł-alnye-h-i-u-żytkowych-wyposa~,rnyG-h-w indywidualne.. wodomie r:ze_zuż.ycie ustala się _ J 

według wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody. I 
4. !Różnica w kosztach zużycia wody pomiędzy kosztami wykazanymi na fakturach a kosztam i wynikającymi z 

1ilości wody zużytej w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi koszty utrzymania nieruchomości 

wspólnej. 
5. W przypadku zmiany cen wody w trakde trwania ol<resu rozliczeniowego, rozliczenia dokonuje się 

proporcjonalnie do .ilości miesięcy, w tral<cie których obowiązywała dana cena. 
6. Sposób !kalkulacji kosztów zu życia wody ,i odprowadzania śdeków w indywidualnych lokalach: 

• Woda i odprowadzanie śdeków - iloczyn zużycia wody zimnej i ciepłej w lokalu (m3) i aktualnie 

obowiąrnjącej ceny za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków. 
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VI. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEBIEGU IROZUCZEŃ 

1. W przypadku zaistnienia niedopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy naliczonymi zaliczkami a faktycznymi 
kosztami mediów, właśclciel llokalu ma obowiązek uregulować kwotę n iedopłaty w terminie wskazanym w 

rozliczeniu. 
2. W przypadlk,u za1istnienia nadpłaty wynikającej z różnicy pomiędzy naliczonymi zaliczkami a faktycznymi 

'kosztami mediów, użytkownik ilokalu może ją potrącić z kolejnej opłaty na pokrycie kosztów utrzymania 
nieruchomości wspó.lnej i kosztów mediów. Powyższe ma zastosowa nie w przypadku, jeśli zaliczki były 
wnoszone w pełnej wysokości i w terminie ustawowym. W przypadku zalegania z płatnościami na rzecz 
Wspólnoty nadpłata z rozliczenia mediów zostanie zaliczona na pokrycie zadłużenia ciążącego na właścicielu 

loka1
11u. 

3. Cztonkom Wspólnoty Mieszkaniowej ni,e służy roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty 

wynikającej z rozliczenia mediów. 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH 

1. W przypadku zmiany właśoicie 'la lokalu w trakcie okresu rozlkzeniowego, spowodowanej sprzedażą bądź 
zamianą lokalu, dotychczasowy właściciel zobowiiązany jest do spisania z nowym właścicielem 
odpowiedniego protokołu, określającego stany liczn1ików centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody na 
dzień sprzedaży/przekazania lokalu, danych kontaktowych do właściciela przekazującego nieruchomość i 
prz,ekazania protokołu Adm1inistratorowi. W przypadku niedostarczenia protokołu do Administratora w ciągu 
14 dni od sprzedaży/przekazania 'lokalu dopuszcza si,ę możliwość rozliczenia mediów proporcjonalnie do 
,ilośd miesięcy użytkowania danego lokalu. Końcowe rozliczen1ie z właścicielem lokalu nastąpi po zakończeniu 
okresu rozliueniowego, w l<tórym nastąpiła sprzedaż/przekazanie lokalu. 

2. W przypadku zmiany właścideil,a lokalu obowiązuje termin wykonania rozliczenia mediów podany w pkt. 11, 

ppkt. 2. 
3. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządu pomiarowego, do rozliczenia mediów ustala się ryczałt. 

Ryczałt jest to Horaz sumy zużyć wykazanych na llkzni!<ach odczytanych w lokalach i ilości lokali, w których 
zostały dokonane odczyty. W przypadku dokonan,ia odczytu 'liicznika w kolejnym okresie rozliczeniowym 
ryczałt Żostaje odjęty od wykazanego zużycia, tj. podlega zwrotowi. W przypadku awarii/ uszkodzenia 
licznika, podstawę do roz:iiczenfa za okres między ostatnim odczytem wskazań, a wymianą licznika na nowy, 
stanowić będzie średniodobowe mżycie z danego lokalu (n ·iezależnie od ilo śc i liczników) w poprzednim 
okresie rozliczen iowym. Ryczałt nie podlega zwrotowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika z 

winy właściciela lokalu koszty wymiany urządzenia ponos.i właściciel. 
4. Każdy właścicieli, w przypadku wątpliwości, ,co do prawidłowości działania licznika ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić ten .fa'kt do Administratora, ,celem dokonania kontroli i weryfikacji. Właściciel lokalu 
może żądać zbadania licznika przez niezależny podmiot pos•iadający upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu 
Miar. W przypadku stwierdzenia, :prawidłowo·ści działan ia licznika, właściciel lokalu ponosi ewentualnie 

koszty ekspertyzy, lega'lizacji i oplombowania przyrządu pomiarowego. 
5. W pozostałych nieuregulowanych sytuacjach decyzję o sposobie rozliczen ia podejmuje Zarząd Wspólnoty. 

V'III. REKLAMACJE 

1. Wszystkie nieprawidłowości dotyczące rozlkzenia mediów należy zgłaszać na p1sm1e niezwłocznie , nie 
późn:iej niż do zakończenia następnego okresu rozlkzeniowego. Zgłoszenie może być w formie pisemnej na 
adres administracj,i osiedla ul. Warowna 1 bądź w formie mailowej na adres: 

administracja@marinamokotow.pl 
2. Złożen1ie 'l'eklamacji nie zwalnia właśoiciela z zaptaty należności, chyba że Zarząd Wspólnoty postanowi 

inaczej. 
3. Reklamacje będą rozpatrzof'ile przez Zarząd Wspólnoty lub firmę do konującą rozliczenia w te rminie 30 dni od 

dat y wniesienia reklamacji. 
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Uchwała nr 08/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścideli lol<.all - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Mar1in.a Mokotów w Warszawie w sprawie ustalenia zasad 

ruchu dirogowego. 

Dz,iałając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 ,czerwca 1994r o własności lokali właścicie l e nieruchomości wspólnej 
położonej na terenie Os1iedla Marina Mokotów w Warszawie uchwalają co następuje: 

§1 

Na terenie nieruchomości wspólnej stanowiącej współwtasność człon ków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina 
Mokotów w Warszawie, tj. dZiałek gruntowo - budynkowych położonych w Warszawie dzielnica Mokotów przy 
ul. Tawerny 1,2,3,4; przy ul. Warownej 1,3; przy ul. Wyględowsk1iej 4,6,8,10; przy ul. Fregaty 1,2,3,4; przy ul. 
Łagodnej 2,4,6,8; przy ul. Przejazd 4,6; przy ul. Rajskiej 3,5; przy ul. Rejsu 1,2,3,4; przy ul. Żaglowej 1,2,3,4; przy ul. 
Brzegowej, przy ul. Morskiej; przy ul. Szuwary; przy ul. Wytwornej; przy ul. Rymarskiej; przy ul. Ukrytej; przy ul. 
Mieszcza,ńskiej d1la której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr 
WA2M/00397352/2 ,(,,Nieruchomość wspólna"), dla ruchu pojazdów, obowiązują zasady ruchu drogowego 
przewidziane w ustawie z dn.ia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchLJ drogowym wraz z przepisami wykonawczymi 

wydanymi na podstawie ww. ustawy. 

§2 

1. Na terenie Nieruchomości Wspólnej obowiązuj.ą zasady parkowania pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 20 
cz,erwca 1997 r. prawo o mchu drogowym, a w szczególnośd: 

a) Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej 
odlległości widoczny dla innych l<.ierujących i nie powoduje zagrożenia dla życia i zdrowia, a w szczególności 
.zagrożenia bezp,iecze111stwa ruchu drogowe.go lub jego utrudnien:ia. 

b) Dopuszczalne jest parkowanie na chodniku kotami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego 
o dopuszczallnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że: 

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, 
szerokość chodnika pozostawionego dla pieszy-eh jest tal<a, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza 

niż 1,5 m, 
pojazd umieszczony przednią os,ią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni, 

- jeżeli szerokość chodnika pozostawionego ,dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie 
mniejsza niż 1,5 m, dopuszczalne jest parkowanie na chodniku przy krawędzi jezdni całego 

samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu 

wymaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. 

c) Niedozwolone jest parkowanie pojazdów: 
w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególno·ści do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki 

postojowej, 
w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego 

pojazdu, 
- jeżeli na terenie niernchomości zostan'ie ustanowiona strefa zamieszkania, niedozwolone będzie 

parkowanie w innym miejscu niż wyznaczonewtvm-celu;---
pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości 

przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. 
d) Jeżeli na terenie nieruchomośd w.spólnej, zostanie ustanow1iona strefa zamieszkania, dozwolone jest 

parkowanie pojazdów w miejscach wyłącmie do tego przeznaczonych. 
2. Oznaczenie mi,ejsc przemaczanych do parkowania pojazdów następuje przez zastosowanie odpowiednich 

oznaczeń pionowych i poziomych, zgodnego z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Do oznakowania miejsc do parkowania pojazdów stosowane będą w szczegó l ności następujące znaki: 

mak pionowy D-18 „parking" 

znak poziomy IP-18 „stanowisko postojowe" 

znak poziomy P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy", 
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mak poziomy P-20 „koperta", 
znak poz,iomy P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" 

3. W przypadku, gdy pojazd parkuje w miejscu gdzie jest to zabronione, a w szczególności gdy parkujący pojazd 
w znacznym stopn,i1u utrudn,ia ruc'h innych pojazdów, czy wręcz go uniemożliwia lub zagraża bezpieczeństwu, 
pojazd może być usunięty z drog,i na koszt właściciela pojazdu, jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest 

to zabronione i utrudnia riuch :1ub zagraża jego bezpieczeństwu. 

§3 

Wspó 1lnota Mieszkaniowa wyraża zgodę na ustanowienie na terenie dróg w obrębie Nieruchomości 
Wspóllnej (w szczególno.śd ulic: Tawerny; W.arown,.ej; Wyględowskiej; Fregaty; Łagodnej; Przejazd; Rajskiej; 
R,ejsu; .Żaglowej; Brzegowej; Morsldej; Szuwary; Wytwornej; Rymarskiej; Ukrytej): ,,strefy ruchu" lub 
„strefy zamieszkania", w rozum1ieniiu przepisów ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu 
drogowym, przy ,czym Wspólnota Mieszkaniowa upoważnia zarządcę Nieruchomości Wspólnej 
ustanowionego w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, do podjęcia decyzji odnośnie wdrożenia 
działań zmierzających do ustanowienia „strefy ruchu" lub „strefy zamieszkania", przez co należy rozumieć, że 

za rządca Nieruchomości Wspólnej może: 
a) wstrzymać s1ię z podjęciem działań zmierzających do ustanowienia „strefy ruchu" lub „strefy zamieszkania" 

do czas1u prz,eanalizowania skutków wyriil<ających z niniejszej uchwały w § 1 i § 2 powyżej, a przede 
wszystkim wpływu skutl<ów wynikających z wykonan,ia §1 i §2 niniejszej uchwały na uporządkowanie ruchu 
pojazdów na terenie Nieruchomości Wspó1nej i parkowa.mia pojazdów zgodnie z zasadami wyni kającymi z 

niniejszej uchwały, 
b} podjąć działan,i.a zmierzające do ustanowienia „strefy ruchu" lub „strefy zamieszkania" (w szczególności 

odpowi-ednio oznakować teren Nieruchomości Wspólnej), jeże 11i rezultaty wynikające z wykonania §1 i §2 
niniejszej uchwały okażą S'ię niewystarczające, a w szczególności, jeżeli na terenie Nieruchomości Wspó lnej 
parkowane będą pojazdy w sposób niezgodny z zasadami okreś1lonymi w§ 2 niniejszej uchwały, 

c) dokonać samodzie:lnego wyboru czy na terenie !Nieruchomości Wspólnej miałaby zostać wdrożona „strefa 
.ruchu" czy „strefa zamieszkania" tak, aby zapewnić możliwie najpełniejsze osiągnięcie rezultatu w postaci 
uporządkowania ruchu na terenie Nieruchomości Wspólnej, a w szczególności parkowanie pojazdów zgodnie 

z zasadami określonymi w §2 n'i.niejszej uchwały. 

§4 

W przypadku ustanowienia na terenie Nieruchomości Wspólnej „ strefy ruchu" lub „strefy zamieszkania" 
Wspólnota Mieszkaniowa upoważnia i zobowiązuję zarządcę Nieruchomości Wspólnej do powiadamiania 
odpowiednich organów powołanych do l<0ntrolowa111ia przestrzegania zasad ruchu drogowego, o każdym 

przypadku naruszeniia prawa. 

§5 

Wspólnota Mieszkaniowa udziela zarządcy 1N 1i,eruchomości Wspólnej pełnomocnictwa do podjęcia wszelkich 
czynności faktycmych ,i prawnych, zmierzających ·do wykonania 1uchwały, a w szczególności: 

zawarcia umów w przedmiocie zakupu i wykonania odpowiedniego oznakowania pionowego 

poziomego na tereni·e Nieruchomo·ści Wspólnej, 
- - zawarda umow-y-z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odholo_wywania pojazdów, 

zawarcia umowy w przedmiooie sporządzenia proiektu organizacji ruchu, 
umieszczeniia na terenie Nieruchomości Wspólnej oznakowania odpowiedniego dla wykonania 

uchwały, 

- wydatkowania środków p,ieniężnych odpowiednich dla wykonania niniejszej uchwały. 

§6 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Warszawa, dn ia ______ 2017 r. 

:PEŁNOMOCNICTWO 

Ja niżej podpisany/a ____________________ _, legitymujący/a się dowodem 

osobistym o numerze _______________ ,, PESEL ______________ _ 

będący/a właścic,ielem/współwłaśddelem lokalll nr ______ _, położonego przy ul. 

_______________ w Warszawie, 

!!n!!in!!ie~jl.,!s~zv~m.!!...!u~d~z:.!.:ie:'.!l~a!!m.!...C.p:._, ___________________ (dalej także jako „Pełnomocnik") 

legitymującemu się dowodem osobistym nr o numerze ____________ __, PESEL 

pełnomocnictwa do dzia,łan:ia w mo.im 1imieniu 11a dorocznym Zebraniu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej 

11
Marina Molkotów", obejmującym w szczególności roczne sprawoz,danie z działalności i ocenę pracy zarządcy za rok 

2016, jak równiież na zebraniach będących kontynuacją tego zebrania oraz do głosowania w moim imieniu nad 
u,chwałami jakie będą przedm,iotem głosowan'ia na ww. zebraniach (tj. zarówno zgodnie z zawiadomieniami jak i po 

uzupełn ,ieniu porządku obrad na zebraniu) oraz nad wszelkimii kwestiami formalnymi związanymi z porządkiem obrad 
i przebiegiem ww. zebrań. Niniiejszym wyłącza się stosowa.niie art 108 k. c. a pełnomocnik na mocy niniejszego 

pełnomocnictwa może dokonywać czynności sam ze sobą. 

Podpis _________________ _ 
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Data: ... ............................... . 

Wspó linota Mieszkaniowa Marina Mokotów 

ul. Warowna 1 

02-654 Warszawa 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Imię ...................................................... ... .. 

Nazwisko ......... ........................... ............ .. 

Adres ....................................................... .. 

Numer 
Tytuł u1chwały .Za przyjęciem Przeciw przyjęciu 

uchwały 

01/2.017 
w sprawie wyrażen·ia zgody na zawarcie 

Porozumienia ze spółką Dom Deve1opment SA 

I 
' 

I 

02/2017 
w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia 

absolutorhim dla Zarządu Wspólnoty 

I 

03/2017 
w sprawie przeznaczen ia nadwyżki finansowej za 

rok '2016. 

w sprawie ustalenia planu gospodarczego oraz 

I 04/2017 
zaliczek na poczet utrzymania n ,ieruchornośoi 

wspólnej, dostawy wody, CO i odpmwadzenia 
ście'ków. 

I 

I 

w sprawie ustalenia wysokośc i funduszu 

05/2017 
remontowego oraz realizacji inwestycji 

finarnsowanych z fondusw inwestycyjno -
remontowego wspólnoty. 

I 

- w sprawie wyraże:ri ia zgody na połącze nie dwóch 
06/2017 loka li w budynku Przejazd 4 

- ~--- --· - --

' 

w sprawie pr.zyjęcia Regulamin'll Rozliczania 

07/2017 Mediów 

- - --- - - - '----- ----

,os/2011 w sprawie ustalen,ia zasad ruchu drogowego 
I 

PROSIMY O ODDANIE GŁOSU PRZEZ PODPIS W RUBRYOE „ZA PRZYJĘCIEM" LUB „ PRZECIW PRZYJĘCIU" 
PO ODDANIU GŁOSU PROSIMY O ZWROT KARTY PRACOWNIKOWI ADM INISTRACJI. 
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