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Warszawa, dn. 31.03.2017r. 

lntegr_um Management Sp. z o. o. 
Zarządca Nieruchomości wspólnej 

Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów 

Ul. Warowna 1 
02-654 Warszawa Współwłaściciele N ieruchomości Wspólnej 

w os. Marina Mokotów 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu Integrum Management Sp. z o. o. zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej 

11
Marina Mokotów" (dalej jako 

11
Wspólnota") stosownie do poczynionych ustaleń na zebraniu ogółu 

właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej osiedla „Marina Mokot ów" przedstawiamy informację w 
zakresie dotyczącym porozumienia zawartego z Dom Development S. A. w dniu 22.02.2017r. oraz 

projektu uchwały nr 01/2017 zatwierd zającego ww. porozumienie. 

W tym zakresie chcemy Państwa poinformować o następujących okol i cznościach, abyście Państwo 

mogli świadomie i dobrowolnie podjąć decyzję w przedmiocie oddania głosu nad uchwałą nr 01/2017: 

3. 

1. W dniu 22 lutego 2017r. doszło do zawarcia porozumienia z Dom Development S. A. w 
przedmiocie zobowiązania Wspólnoty do nieskładania skarg i zastrzeżeń do decyzji 

administracyjnych wydawanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na działce 

sąsiedniej, w ściśle określonyc h warunkach oraz zapewnienia Wspólnocie zadośćuczyn i enia 

pieniężnego za niekorzystanie z ww. uprawnień oraz równoczesnego zobowiązania Dom 
Development S. A. do rozw iązan i a sytuacji w zakresie służebności p rzysługujących Wspólnocie_. 
oraz ww. Spółce. 

Wszelkie szczegółowe informacje w zakresie ww. porozumienia, jego warunków oraz treści 

zosta ły przedstawione w materiałach na zebranie ogółu właścicieli z dnia 09 marca 2017r. oraz 

zostały zamieszczone na e-kartotece. 

2. Na zebraniu ogółu właścicieli odbyła się dyskusja w przedmiocie ww. porozumienia, z której 

ustaleń wynikało, iż dojdzie do przesunięcia opublikowania materiałów z zebrania oraz 
głosowania nad uchwałą nr 01/2017 o 3 tygodnie, z uwagi na dalsze próby negocjacj i 

porozumienia z Dom Development S. A., w których uczestn iczyć mieli również wybrani 
mieszkańcy osiedla. 

Protokół z zebrania ogółu właścicieli lokali w raz z propozycjami uchwał został dołączony do 
niniejszego pisma oraz zamieszczony na e-kartotece. 

W dniu 21 marca 2017r. doszło do spotkania przedstawiciela zarządcy Wspólnoty, wskazanych 
mieszkańców (właścicieli lokali) z przedstawicielami Dom Development S. A. Reasumując 

ustalenia z ww. spotkania, przedstawiciele Wspólnoty przedstawi li następujące żądania: (i) 

uregulowanie kwestii służebności przysługującej właścicielowi nieruchomości sąsiedniej w 

zakresie korzystania z infrastruktury technicznej osiedla ( 11 urządzeń Wspólnoty") poprzez 

jednoznaczne dookreślenie możliwości korzystania wyłączn i e z oznaczonych instalacj i (i i) 

zabezpieczenie realizacji zobowiązań Dom Development S. A w zakresie dostosowania 

służebności zgodnie z porozumieniem poprzez wprowadzen ie kary umownej w kwocie 500.000 

zł (iii) podwyższenie wynagrodzenia przewidzianego dla Wspólnoty do kwoty 4.500.000 zł. 
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Notatka ze spotkania znajduje się w niniejszych materiałach oraz została zamieszczona na e
kartotece. 

4. Po zebraniu ogółu właścicieli Wspólnota otrzymała od właścicieli lokali pisma w zakresie 
przedstawienia swojego stanowiska, co do treści ww. porozumienia oceniające jego t reść 

zarówno negatywnie jak i pozytywnie - sentencja argumentacji została załączona do 
niniejszych materiałów. 

Wszelka korespondencja kierowana przez właścicieli lokali w tej sprawie została zamieszczona 
na e-kartotece. 

5. Po negocjacjach z przedstawicielami Wspólnoty wskazanymi w pkt. 3 powyżej, Dom 
Development S. A. wyraził zgodę na zawarcie aneksu do ww. porozumienia w przedmiocie 
wprowadzenia do porozumienia kwestii określonych w pkt 3 ppkt (i) i (ii) tj. w zakresie 
uregulowania służebności dot. ,,urządzeń Wspólnoty") oraz wprowadzenia kary umownej za 
niewykonanie zobowiązań przez Dom Development S. A. 

6. Wspólnota - zgodnie z uwagami skierowanymi przez jednego z mieszkańców osied la -
rozpocznie również rozmowy co do finalizacji postanowień porozumien ia w zakresie zmiany 
służebności/zakupu części gruntu 

Jak zostało to wskazane na zebraniu ogółu właścicieli w dniu 09 marca 2017r. - konsensusu (tj. 
zapewnienia realizacji stanowiska wszystkich mieszkańców osiedla) nie da się w całości osiągnąć. 

Kwestia porozumienia - a tak naprawdę kwestia zabudowy działki sąsiedniej - jest jedną z ważniejszych 
kwest ii dla mieszkańców osiedla i wielokrotnie każdy z Państwa ma inny pomysł na zapisy takiego 
porozumienia, a tym samym w kwestii przeprowadzenia przez Dom Development inwestycji na działce 
sąsiedniej . Nie sposób jednak uwzględnić wszystkie głosy wszystkich mieszkańców osiedla. 

Podkreślenia wymaga, iż zdaniem Integrum Management Sp. z o. o. będący zarządcą Wspólnoty 
obiektywnie ocenia szanse Wspólnoty i dlatego też doprowadził do wynegocjowania i zawarcia 
porozumienia na najlepszych możliwych warunkach porozumienia „dobrosąsiedzkiego". Trzeba tutaj 
mieć na względzie, iż wszelkie dopuszcza lne prawem działania Wspólnoty w zakresie procesu 
budowlanego na działce sąsiedniej mogą jedynie opóźnić jej realizacji. Właśc iciel tej działki jest bowiem 
uprawniony do jej zabudowy, co wprost wynika z przepisów prawa. Integrum Management jako 
profesjonalny podmiot prowadzący działalność w zakresie zarządzania nie ruchomościami postanowił 

maksymalnie (w dopuszczalny przez prawo ale również stanowisko Dom Development) zabezpieczyć 
interes wszystkich mieszkańców Wspólnoty teraz i na przyszłość. 

Niezależnie od powyższego, za uwagi na fakt, iż to mieszkańcy osiedla decydują o tym czy porozumien ie 
skutecznie zostanie zawarte - poprzez głosowanie nad uchwałą nr 01/ 2017 - chcemy i przekazujemy 
wszelkie możliwe informacje dotyczące porozumienia zarówno jego zwolenników jak i przeciwników. 

Niemniej jednak powtarzamy, iż niezwykle ciężko jest uwzględnić każdy indywidualny głos każd ego 
mieszkańca co również podnoszone było w toku negocjacji porozumienia jak również po jego podpisaniu 
- powyższe w szczególności pokazuje ostateczne stanowisko wypracowane w ramach spotkania z dnia 
21 marca 2017 r. 

Zapraszamy Państwa do głosowan ia nad uchwałą nr 01/2017. 



NOTATKA ZE SPOTKANIA z dnia 21 marca 2017r. 

W dniu 21 marca 2017r. o godzinie 10:15 doszło spotkania w siedzibie Dom Development na Pl. 

Piłsudskiego 1-3 w Warszawie. 

Przedstawiciele Wspólnoty: 
1. Jerzy Hańczewski - mieszkaniec osiedla „Marina Mokotów", członek wspólnoty 
2. Robert Skoczeń - mieszkaniec osiedla „ Marina Mokotów", członek wspólnoty 
3. Michał Kosyrz - Prezes Zarządu Integrum Management Sp. z o. o., zarządcy wspólnoty 
4; Adwokat Paweł Gregorczyk- pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej „Marina Mokotów" 

Przedstawiciele Dom Development S. A.: 
1. Konrad Matysiak - Dyrektor Projektów Wieloetapowych 
2. Justyna Wilk - przedstawiciel Dom Development S. A. 
3. Adwokat Grzegorz Zęgota - pełnomocnik Dom Deve lopment S. A. 

Uczestnicy spotkania po zapoznaniu się podjęli nastepujące kwestie oraz ustalenia: 
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1. Przedstawiciele Dom Deve lopment S. A. wyjaśnili założenia projektu budowlanego na 
nie ruchomości sąsiedniej do nieruchomości wspólnoty „ Marina Mokotów" oraz udostępnili 
kopię planu zagospodarowania terenu (odpowiadając na pytania przedstawicieli Wspólnoty), 
a w szczególności wskazano: 

a. Obsługa komunikacyjna osiedla: 
i. Dom Deve lopment zakłada wyłącznie jeden wjazd/wyjazd na osiedle poprzez 

korzystanie z przedłużenia ul. Woronicza, aż do ul. Żwirki i Wigury - ulica ta 
zostanie zmodernizowana oraz poprawione zostaną parametry skrętu 

(włączenia się do ruchu) do ul. Żwirki i Wigury; 
ii. Nie przewiduje s i ę korzystania z wyjazdu na ul. Racławicką - stąd zrzeczenie 

służebności w tym zakresie; 
iii. Ciąg jezdny równoległy do ul. Wyględowskiej stanowić będ zie wyłącznie 

drogę pożarową wyłożoną ekokostką; 

iv. Doprowadzenie drogi do styku ul. Wyględowskiej wynika z przepisów prawa 
budowlanego tj. obowiązku zepwnienia obsługi istniejącej dla wspólnoty 
służebności zgodnie z jej przebiegiem wskazanym w księdze wieczystej (przy 
czym faktyczny zakres korzystania z tej służebności przez wspólnotę jest inny 
- niemniej jednak projekt budowlany musi odnosić się do stanu wykazanego 

w księdze wieczystej i dokumentacji); 
v. Nie ma możliwośc i sporządzenia dodatkowego wjazdu na ul. Żwirki i Wigury 

bezpośrednio z osiedla realizowanego przez Dom Development S. A. z uwagi 
na to że ul. Żwirki i Wigury od osiedla przedziela pas zielony, na którym 

znajduje s ię duży drzewostan - ,, rezerwat lipowy". 
2. Projekt budowalny został wykonany w oparciu o ostateczną decyję o warunkach zabudowy, 

przy czym Dom Development rozważa podwyższenie części budynku biurowego w granicach 
okreslonych ww. decyzją. Zastrzeżono, iż Dom Development S. A. nie będzie wykonywał 
inwestycji w zakresie budynków komercyjnych (budynek biurowy i hotelowy). 

3. Przedstawiciele Wspólnoty przedstawili stanowisko odnośnie porozumienia i j ego treśc i, a w 

szczególności zwrócili uwagę na konieczność: 



a. uregulowania kwestii służebności przysługującej właścicie lowi nieruchomości 

sąsiedn i ej w zakresie korzystania z infrastruktury technicznej osiedla (,, urządze ń 

Wspólnoty") 
- Dom Development wyraził wstępną zgodę na dostosowanie ww. służebności do 
zapewnienia korzystania z określonej infrastruktury techn icznej (będącej własnością 

właściwych gestorów mediów), do której zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez te podmioty zamierza s i ę podłączyć; 

b. zabezpieczenie rea lizacj i zobowiązań Dom Development S. A w zakresie 
dostosowania służeb ności zgodn ie z porozumieniem (zawarcie porozumienia w 
formie aktu notarialnego, kara umowna etc.) 

- Dom Development nie zgodził s i ę na prowadzenie zabezpieczenia. Wskaza ł, przy tym że 
jest gotowy zwarzeć umowę w formie aktu notarialnego nawet teraz, jed nakże t o 
wspólnota nie jest na to got owa, z uwagi na fakt, iż konieczne byłoby podjęcie uchwały w 
formie aktu notarialnego; 

c. podwyższenie wynagrodzenia przewidzianego dla Wspó lnoty, albowiem wspólnota 
poniosła znaczne koszty związa ne z usuwan iem wad i usterek osiedla Marina 
Mokotów (ok. 6.300.000 zł ) oraz każdy z właścicie li ponisł koszt związa n e z budową 
drogi dojazdowej do osiedla ul. Wyjazd, która zostanie przejęta na własność przez 
m.st. Warszawa, jednakże służyła (i służyć mata jako droga dojazdowa również na 
osiedla Marina 2 rea lizowane przez Dom Development S. A. na działce sąsiedniej; 

- Dom Development wskazał, iż kwestia wad i usterek osied la Marina obc iąża inwestora 
tego osied la tj. spółkę Fort Mokotów w likwidacj i i - zgodnie z jego wiedzą - zawarto w 
tym zakresie stosowne porozumienie i wypłacono wspólnocie środki; w zakresie budowy 
drogi dojazdowej i poniesienia w tym zakresie kosztów wyjaśniono, że każdy ze 
współwłaśc i c i e li nieruchomości wspólnej Marina Mokotów poniósł ten koszt w ramach 
ceny nabycia lokalu, jednakże środki zostały „wyłożone" przez dewelopera; 

4. Przedstawicie le Wspólnoty przedstawili swoje stanowisko i wskaza li, iż nie zgadzają s i ę z 
wyjaśn ie niam i Dom Development wskazanymi powyżej, jednakże celem przedstawienia 
dobrej woli zawarcia porozumienia (jego zmiany) oczekują: 

a. uregulowania kwestii słu żebności przysługującej właścicie low i nieruchomości 

sąs ied niej w zakresie korzystania z infrast ruktu ry t echnicznej osied la (,,urządzeń 
Wspólnoty") poprzez jednoznaczne dookreślenie możliwości korzystania wyłącznie z 
oznaczonych instalacji - wstępna zgoda Dom Development S. A. 

b. (zabezpieczenia rea lizacj i zobowiązań Dom Development S. A w zakresie 
·dostosowania słu żebności zgodnie z porozumieniem poprzez wprowadzen ie kary 
umownej w kwocie 500.000 zł 

c. podwyższenia wynagrodzenia przewidzianego dla Wspólnóty do kwoty 4.500.000 zł . 

5. Przedstwiciele Dom Development S. A. wskaza li, i ż w zakresie przedstawionych powyżej 
żądań nie są wład ni podjąć samodzielnej decyzj i albowiem muszą skonsultować się z 
właśc i c i e lami spółki, dlatego też proszą o czas na ostateczne decyzje w przedmotowej 

sprawie. 

Na tym spotkanie zakończono . 
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Argumenty przeciwników porozumienia (również wątpliwości dotyczące porozumienia) zawarte 
zostały w postulatach przedstawicieli Wspólnoty obecnych na spotkaniu z Dom Development w dn. 
21.03.2017r. Korespondencja w przedmiotowej spraw ie złożona przez pięciu właścicieli - p. Robert 

Skoczeń, p. Paweł Kul ma, p. Jerzy Ha ńczewski, p. Bartosz Moczydłowski, p. Andrzej Lulka - zosta ła w 
całości zamieszczona na www.e-kartoteka .pl i jest dostępna po zalogowaniu na konto wła śc i cie la. 

Argumenty zwolenników porozumienia: 
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1) Bardzo dobrze się stało, że porozumienie zostało już podpisane gdyż teraz każdy z nas, 
mieszkańców może się wypowiedz i eć, czy zgadza się z jego treśc ią, czy nie poprzez 
zagłosowanie na uchwałę, która ma wprowadzić porozumienie w życie. Przecież deweloper : 
nie będzie negocjował ze wszystkimi mieszkańcami tylko z zarządcą. Tak samo przecież było 

w przypadku porozumienia z Fortem Mokotów, w zakresie cesj i co do wad i usterek części 
wspólnych. To chyba jedyna skuteczna możliwość - a moim zdaniem najlepsza - na 
procedowanie t ego typu spraw. Każdy z mieszkańców osiedla podejmuje swoją własną 
decyzję - nad znanym tekstem porozumienia . 

2) Wejście w życie porozumienia to klasyczna sytuacja „mieć ciastko i zjeść ciastko" -
zobowiązania dewe lopera pozostają w mocy nawet jeśli pozwolenie na budowę zaskarżone 
będzie przez któregokolw iek z mieszka ń ców. Jeś li więc komu ś się ono nie podoba to może je 
ska rżyć ale wszystkie korzyści zawarte w porozumieniu wspólnota i tak otrzymuje. Siła głosu 

pojedynczego właściciela j est równa z głosem Wspólnoty Mieszkaniowej . Wobec organów 
administracji publicznej, wniosek złożony przez jednego właścic ie l a będzie rozpatrywany 
identycznie jakby złożyła go Wspó lnota. Można przecież zagłosować za porozumieniem -

czyli opowiedzieć się za tym, żeby Wspólnota nie skarżyła pozwolenia na budowę - a 
równocześ ni e indywidualnie „pilnować" dewelopera i postępowa nia o pozwolenie na 

budowę i ewentualnie składać skargi (możliwość i prawo każdego indywidualnego 
mieszka ńca ) . 

3) Zrzeczenie s ię przez dewelopera służebno śc i przejazdu i przechodu do ul. Racławickiej jest 
bardzo ważne dla zachowania zamkniętego charakteru naszego osiedla. Jeśli nie zostanie to 

w tym momencie uregulowane, po wybudowanie osiedla „ Marina 2" spowoduje korki na 
wyjeździe do ulicy Racławickiej. Osiedle„Marina 2" ma mieć j edno miejsce parkingowe na 

j edno mieszkanie - swobodny dostęp do naszego osiedla (niby ty lko do przejazdu) 
spowodowałby chęć parkowania swoich samochodów obcych osób u nas. 

4) Zakup nie naszej dz i ałki z której obecnie korzystamy (część ulicy Wyględowskiej) za 

symboliczną złotówkę (1 zł) również umożliw_ia zagwarantowanie obecnego statusu osiedla 
zamkniętego. Obecnie północny fragment ulicy Wyględowskiej wraz z ogrodzeniem nie j est 
własnością Wspó lnoty. Brak odkupienia te~o terenu spowoduje dostęp do naszego osiedla 
przez mieszkańców i samochody z nowego projektu. Aby temu zapobiec Wspólnota 

mus i a ła by - na swoim terenie - wybudować 2 nowe szlabany (i budki strażnicze) na ulicy 

Wyględowskiej co spowodowałoby koszty rzędu kilkaset tysięcy rocznie dla całej Wspólnoty 
oraz utrudniłoby życ ie znacznej części mieszkańców osiedla. Nasze osiedle zostałoby 

podzielone - niektórzy mieszkańcy chcąc ud ać s ię z j ednego miejsca do drugiego musieliby 
przejeżdżać (lub przechodzić) przez dwa szlabany. 

5) Kwota 1 750 OOO zł to więcej niż jednoroczny fundusz remontowy osied la. Osiedle nasze ma 
już 10 lat, wymagać będzie coraz więcej remontów i taka kwota z pewnością się przyda. Już 

t era z pieniądze te zabezpieczone są na depozycie notarialnym - ma j e notariusz. Wystarczy 
złożyć odpow iedni dokument i pie niądze te zosta ną przesiane na rachunek Wspólnoty - nie 

trzeba będ zie tutaj się procesować gdyby nawet Dom Development nie chciał zapłac i ć. 



6) Blokujemy nowy projekt już 5 lat. Obecny projekt jest zgodny z warunkami WZ i skarżąc go 
Wspólnota tylko może go opóźnić, ale nie zablokować. Jeś li kiedyś powstanie to zostajemy z 
szeregiem problemów których nie uregulujemy już nigdy - bo po drugiej stronie nie będzie 
już jednego właściciela ale kilkuset nowych - którzy z oczywistych względów nie będą 
zainteresowani uregulowaniem w/w spraw. Pamiętam próbę stworzenia furtki z drugiej 
strony osiedla, co się nie udało bo był tam problem z porozumieniem. 

7) Zgadzam się również, że Dom Development powinien wykonać prace budowlane zgodnie z 
projektem budowlanym sprawdzonym - jak mów iono na zebraniu - przez architekta, który 
pomagał nam skarżyć decyzję WZ. Z porozumienia wynika także, że projekt nie może się 

swobodnie zmieniać co również jest dobre. Nie może być przecież tak, że nagle bezkarnie 
przysuną budynki do granicy Wyględowskiej czy podwyższą budynki, a tego nie mogą zrobić. 

8) Podoba mi się też sposób obsługi komunikacyjnej - będzie tylko jeden wjazd od strony ul. 
Wyjazd - który będzie połączony (będzie obok) jednego tylko naszego wyjazdu (z 
Wyględowskiej), a my jako osiedle mamy trzy wyjazdy, również na drugą stronę osiedla ul. 
Racławicką . 

9) Uważam również, że bardzo dobrze, że równolegle z Wyględowską nie będzie drogi 
dojazdowej - nie mogą tego zmienić - tylko teren zielony i droga pożarowa - nie będzie 
osiedle smrodzić spalinami na budynki przy Wyględowskiej. 

10) Co do kwestii służebności koniecznie trzeba wskazać, iż dobrze, że Dom Deve lopment 
zrzeknie się roszczeń związanych z naszym korzystaniem - robimy to niezgodnie z księgami 
wieczystymi i korzystamy z ich t erenu niejako bezumownie. 

11) Nie zgadzam się również z ludźmi, którzy mówili na zebraniu o braku zabezpieczenia 
wykonania zobowiązań Dom Development. Porozumienie zawieramy przeci eż ze spółką 

giełd ową, spółką 11 matką", która nie pozwoli sobie na jakiekolwiek niewykonywanie 
zobowiązań. Wtedy byśmy ich pozwali i mają duży problem przed akcjonariuszami. To nie 
jest 11 goła" spółka, która za raz zniknie tylko potężny podmiot na runku nieruchomości. Na 
pewno będą obawia ć się 11czarnego PR," który moglibyśmy im zrobić. 

Protokół z Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów 
w Warszawie w dniu 09.03.2017r. 

Data zebrania: 09.03.2017r. 

Miejsce zebrania: Hotel 11 Sangate Hotel Airport" (dawna Gromada) ul. 17 Stycznia 32 . 

Na zebraniu obecnych było łączn ie 11,79 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Lista obecności 

stanowi za łącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Za rząd Wspólnoty Mieszkaniowe - reprezentowany był przez: 
1. Michał Kosyrz - Prezes Zarządu 
2. Łukasz Baryłka - Dyrektor ds. Za rządzania Nieruchomośc i a mi 

3. Katarzyna Karcz -Tarnowska- dyrektor finansowy 
4. Konrad Rutkowski - Kierownik ds. Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych 

Administracja nie ruc homośc i - Integrum Management Sp. z o.o. - reprezentowana był przez: 
1. Daria Kociszewska - za rządca nieruchomości 

2. Mateusz Sienkiewicz - administrator nieruchomości 
3. Kamil Jatczak- administrator nieruchomośc i 

4. Monika Przygoda - Księgowa ds. Wspó lnot Mieszkaniowych 
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Dział prawny reprezentowany był przez: 
1. Mec. Paweł Gregorczyk 
2. Mec. Krzysztof Pa pros 

I. Otwarcie zebrania 

Zebranie o godz. 18:15 otworzył Łukasz Baryłka [dalej ŁB} proponując swoją kandydaturę na 
przewodniczącego zebrania. Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Mateusza Sienkiewicza. W 
obydwu przypadkach nie zgłoszono innych kandydatur, kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. 

Przewodniczący zebrania przedstawił Zarząd Wspólnoty, przedstawicieli kancelarii prawnej oraz 
administracji osiedla. Następnie został omówiony system głosowania - zarządzono głosowanie 

testowe w celu sprawdzenia prawidłowości działania systemu. 
Pan Jacek Ścibior zaproponował: 

a) Rozwiązanie zebrania Wspólnoty 
b) Odrzucenie uchwały 01/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z 

Dom Development S.A. 
W wyniku długiej dyskusji p. Ścibior zdecydował nie składać wniosku formalnego w powyższej 
sprawie. 

li . Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący Zebrania zarządzi/ głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (przedstawiony 

poniżej). 

Wniosek poddano pod glosowanie: 
Za: 13,50% udziałów 
Przeciw: 0,59% udziałów 
Wstrzymało się: 0,27% udziałów 

Przyjęty porządek zebrania: 
1. Otwarcie Zebrania. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Omówienie warunków postępowania w zakresie dotyczącym działki sąsiedniej Dom 

Development oraz warunków porozumienia ze spółką Fort Mokotów. 
4. Przedstawienie sprawozdanie z zarządu za 2016 rok. 
5. Przedstawienie i omówienie projektów proponowanych uchwał 

Uchwał nr 01/2017 w sprawie wyrażenia zgody na Zawarcie Porozumienia z Dom Development 
S.A. 
Uchwała nr 02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Zarządu za okres od 01/01/2016 do 
31/12/2016 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty. 
Uchwała 03/2017 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016r. 
Uchwała 04/2017 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i _za liczek na poczet utrzymania 
nieruchomości wspólnej, dostawy wody, C.O. i odprowadzenia ścieków. 
Uchwała 05/2017 w sprawie wydatków z funduszu remontowego 
Uchwała 06/2017 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie 2 lokali w budynku Przejazd 4. 
Uchwała 07/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 7/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Rozliczenia Mediów. 
Uchwała 08/2017 w sprawie usta lenia zasad ruchu drogowego. 

6. Pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących osiedla - dyskusja. 

7. Zamknięcie obrad 

Ili. Omówienie warunków postępowania w zakresie dotyczącym działki sąsiedniej Dom 
Development oraz warunków porozumienia ze spółką Fort Mokotów. 
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Warunki porozumienia oraz historię wspólnych relacji miedzy Wspólnotą a deweloperem przedstawił 
mec. Paweł Gregorczyk. Poinformował, że od 2013r. Wspólnota skutecznie blokuje możliwość 
budowy osiedla na działce sąsiedniej. Pierwsze warunki zabudowy „Mariny 2" zostały wydane w 
2013r. Kancelaria prawna na zlecenie Wspólnoty zgłosiła odwołanie dotyczące warunków zabudowy, 
czego skutkiem byto uchwalenie drugiego planu zabudowy w 2015r. uwzgledniającego wszystkie 
zastrzeżenia Wspólnoty. Projekt jest zgodny z warunkami zabudowy. Do najważniejszych zmian 

należy: 

a) Wjazd ulicą Wyjazd (od ul. Żwirki i Wigury) ma parametry do obsługi jedynie Wspólnoty 
Mariny I ( naszego osiedla) 

b) Odebranie służebności przejścia i przejazdu przez teren osiedla Wspólnoty (ul. Do Fortu i ul. 
Warowna) 

c) Zakaz zrzucana wód opadowych do zbiornika retencyjnego na terenie osiedla. 

Główne warunki porozumienie przedstawiają się następująco: 

a) Zrzeczenie się przez Dom Development służebności przejazdu przechodu 

do ul. Racławickiej 
b) Zmiana służebności przejazdu i przechodu, z których korzysta obecnie Wspólnota (część 

ul. Wyględowskiej) bezumownie lub sprzedaż tej części dziatki, z której korzysta 

Wspólnota za symboliczne lzt 
c) Uregulowanie ewentualnych roszczeń w zakresie dotychczasowego korzystania przez 

Wspólnotę z terenów Dom Development 
d) Kwota określona w Porozumieniu - max 1 750 OOO zł na fundusz remontowy wspólnoty. 
e) Wspólnota nie składa skarg, zażaleń etc. w zakresie procesu budowlanego dewelopera, 

tj. od decyzji środowiskowych, o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę 

Zobowiązanie nie dotyczy poszczególnych mieszkańców oraz osób trzecich. Wynegocjowane przez 
Wspólnotę zobowiązania dewelopera pozostają w mocy nawet jeśli decyzje zaskarżone będą przez 
któregokolwiek z członków Wspólnoty. 

Następnie został omówiony sposób zabudowy działki sąsiedniej. 

Następnie kancelaria prawna omówiła sposób zawarcia porozumienia z deweloperem Dom 
Development S.A. Kwota zadeklarowana w porozumieniu 1 750 OOO złotych została zdeponowana na 
koncie notariusza w dniu podpisywania porozumienia. Nie występuje zatem obawa, że po przyjęciu 
porozumienia deweloper będzie zwlekał z wypłaceniem należnych Wspólnocie pieniędzy. 

Porozumienie będzie zawarte w postaci aktu notarialnego. W związku z tym, będzie konieczne 
podjęcie kolejnej uchwały dającej możliwość podpisania przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

porozumienia. 

Z sali padło pytanie odnośnie kwestii opodatkowania przez urząd skarbowy kwoty zawartej w 
porozumieniu. Pani Katarzyna Karcz - Tarnowska wyjaśniła, że nie ma jednolitych przepisów które to 
regulują, najbezpieczniej byłoby te środki opodatkować, ale ponieważ jest to znaczna kwota Zarząd 
Wspólnoty skieruje zapytanie o indywidualną interpretację do Ministra Finansów. 

W trakcie dyskusji ustalono, że wyniki dotyczące głosowania pod uchwałą 1/2017 pozostaną 
utajnione na okres trzech tygodni, tj. do dnia 30.03.2017r. - w tym czasie Zarząd Wspólnoty w spólnie 
z p. Robertem Skoczeń oraz p. Jerzym Hańczewski ma ponownie spotkać z Dom Development celem 

dalszych negocjacji. 

Wniosek form alny: o utajnienie głosowa nia pod uc hwałą 1/2017 na okres 3 tygodni, nie prowadzenie 
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· w tym czasie dalszego głosowania oraz zapewnienie możliwości dołączenia do materiałów po 
. zebraniu argumentów „za" oraz 11 przeciw" porozumieniu. 

Wyniki głosowania prezentowały się następująco: 
Za: 13,13% udziałów 
Przeciw: 0,17% udziałów 
Wstrzymało się: 0,35% udziałów 
Przewodniczący oświadczył, że wniosek został przyjęty. 

IV. Sprawozdanie z Zarządu za 2016r. 
Zarząd Wspólnoty przedstawił sprawozdanie z działalności i podjętych czynności za rok 2016. 

Po zreferowaniu konieczności i sposobu dokonania napraw wymienionych w funduszy 
remontowym na 2016r. została omówiona kwestia dłużników osiedla Marina Mokotów. Mec .. Paweł 

Gregorczyk wyjaśn ił, że postępowanie egzekucyjne trwa średnio od 3 do 10 lat. Na chwilę obecną 
kancelaria prowadzi już 97 postępowań przeciwko dłużnikom Wspólnoty. Aktualnie wszczętych jest 
21 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 308 132,68 zł. Egzekucja komornicza z nieruchomości 
prowadzona j est wobec 9 dłużników na łączną kwotę 136 543,01 zł. Egzekucje komornicze z 
nieruchomości są czasochłonne i obarczone ryzykiem kupna mieszkania z lokatorem. W 2016 roku 
udało się zakończyć z powodzeniem 10 spraw rozpoczętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 
159 093,30 zł. Właściciele pytali, czy można przyśpieszyć ściągalność zaległości. Kancelaria wyjaśniła, 
że od każdej decyzji dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania się, co dodatkowo wydłuża proces 
w indykacji nal eżności. Ponadto Wspólnota nie może odcinać mediów, a przy egzekucji komorniczej z 
nieruchomości nie ma możliwości eksmitowania 11na ulicę". 

V. Przedstawienie i omówienie projektów proponowanych uchwał 

V.I. Wniosek formalny: zmienić pkt. 2 porozumienia na następujący: 

11 Niniejszym Wspólnota udziela pełnomocnictwa firmie pod nazwą Integrum Managament spółka z 
ograniczoną odpowi edz i a lnością z s iedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 226987 (dalej jako 11 Spółka" lub „Zarządca") do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w 
szczegó lności negocjowania w imien iu Wspólnoty warunków Ugody, zawarcia Ugody, zawierania 
aneksów do Ugody niepogarszających warunków wynegocjowanych na rzecz Wspólnoty Marina 
Mokotów w przedstawionym Porozumieniu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką do uchwały nr 1/2017 
Za: 
Przeciw: 
Wstrzymało się : 

Razem: 

6,55% udziałów 
O udziałów 
6,05% udziałów 
12,60% udziałów 

Przewodniczący oświadczył, że wniosek został przyjęty. 

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządz ił głosowa nie nad uchwałą nr 1/2017. 

Uchwała nr 01/2017 z dnia 09.03.2017 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia ze spółką Dom Development S.A. 
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Działając na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności loka li (Dz. U. nr 80 poz. 
903 z 2000r) współwłaściciele nieruchomości wspólnej położonej w Osiedlu Marina Mokotów w 

Warszawie uchwalają co następuje: 

1. Z dniem podjęcia 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 zawarcie przez Wspólnotę z Dom Development Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000031483 (dalej jako „Spółka") porozumienia dotyczącego powstrzymania się 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 
j ako „Ugoda"), na nieruchomości położonej w Warszawie, Dzielnicy Mokotów, przy ul. Żwirki i 
W igury oraz ul. Racławickiej, stanowiącęj niezabudowaną działkę gruntu o numerze 
ewidencyjnym 3/5 z obrębu 1-01-27 o powierzchni 93.996 m2, objętej księgą wieczystą 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych Kw nr WA2M/00150552/1 (dalej „Nieruchomość Spółki"), za rekompensatą. Ugoda 
została warunkowo zawarta i jej kopia stanowi Załączn i k nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi 

j ej integralną część. 

2. Niniejszym Wspólnota udziela pełnomocnictwa spółce Integrum Management spółka z 
ograniczoną odpowiedzialn ością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI II Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 226987 (dalej jako „Spółka" lub „Za rządca") do podjęcia 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w 
szczegó ln ości negocjowania w imieniu Wspólnoty warunków Ugody, zawarcia Ugody, zawierania 

aneksów do Ugody niepogarszających warunków wynegocjowanych na rzecz Wspólnoty Marina 
Mokotów w przedstawionym Porozumieniu. 

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 za logowan iu na konto 

właściciela . 

Uchwała zostaje poddana pod głosowan ie - wyniki prezentowały się następująco: 

Za: 
Przeciw: 
Wstrzymało się: 

Razem: 

12,07 % udziałów 
O% udziałów 
0,10% udziałów 
12,17 % udziałów 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodniczący oświadczył, że głosowan ie pod uchwałą 

będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbieran ia głosów. 

V.li. Przewodn iczący przedstawił i omówił u chwałę nr 2/2017. Wobec braku pytań zarządził 

głosowanie pod uchwałą. 

Uchwała nr 02/2017 z dnia 09.03.2017 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej M arina Mokotów w Warszawie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną 
i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 
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Działając na pódstawie art. 30 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właści ciele 

n_ieru chomości wspólnej położonej na t erenie Osiedla Marina Mokotów w Warszawie uchwa lają co 
nastę puje: 

§1 

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Osiedla Marina Mokotów w Warszawie za 
okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. 

§2 

Udzie lić Za rządowi absolutorium za działalność w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. 
§3 

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wyniki prezentowały się następująco : 

Za: 12,29 % udziałów 
Przeciw: 
Wstrzymało s i ę: 

Razem: 

0,08 % udziałów 
0,11 % udziałów 

12,48 % udziałów 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodn iczący oświadczył, że głosowanie pod uchwałą 
będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

V.IV. Przewodniczący przedstawił i omówił uchwałę nr 3/2017. Wobec braku pytań zarządził 

głosowanie pod uchwałą. 

Uchwała nr 03/2017 z dnia 09.03.2017 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie 

w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2016 

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

nie ruchomości wspó lnej położonej na terenie Osiedla M arina M okotów w Warszawie uchwalają co 
następuje: 

§1 

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości 

powstałej w 2016r. w wysokości 11 964,17 zł na zasilenie funduszu inwestycyjno - remontowego 
wspó lnoty w częściach A (apartamenty) i M (mieszkania) według proporcji wynikających ze stosunku 
powierzchni użytkowej budynków mieszkaniowych i apartamentowych do sumy powierzchni 
wszystkich budynków we wspó lnocie. 

§2 

Udzie li ć Za rządowi pełnomocnictwa do realizacji niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Wyniki prezentowały s i ę następująco: 

Za: 12,45 % udziałów 
Przeciw: 
Wstrzymało się : 

Razem: 

0,09 % udziałów 

O% ud ziałów 

12,54 % udziałów 

W związku z brakiem wymaganej wię kszośc i, Przewodniczący oświadczył, że głosowa nie pod uchwałą 

będz ie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

ŁB przedstawił propozycję rocznego planu gospodarczego na rok 2017, przedstawił zmiany prawne, 
które weszły w życie z dniem 1.01.2017r. (usta lenie płacy minimalnej na poziomie 2 tys. zł, kwota 
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wynagrodzenia za 1 godzi nę pracy -13 zł brutto). Powyższe zmiany w sposób oczywisty przełożyły się 
na koszty usługi ochrony, usługi utrzymania czystości oraz w mniejszym stopniu usługi konserwacji. 

V.IV. Przewodniczący przedstawił i omówił uchwałę nr 4/2017. Wobec braku pyta ń zarządził 

głosowanie pod uchwałą. 

Uchwała nr 04/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie: 

ustalenia planu gospodarczego na 2015r oraz zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości 
wspólnej, dostawy wody, CO i odprowadzenia ścieków 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności loka l i właściciele 
nie ru chomośc i wspólnej położonej na terenie Osiedla Marina Mokotów w Warszawie uchwa lają co 

następuje : 

§1 

• Przyjąć do realizacji plan gospodarczy obejmujący planowane przychody i koszty utrzymania części 
wspólnych nieruchomości. Plan stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

• U sta lić wysokość za liczki na poczet utrzymania części wspólnych nieru chomości w kwocie 4, 79 

zł/m2 p.u . 
• Ustalić wysokość zaliczki na f undusz remontowy wspólnoty, która wynosi 1 zł/m2 p. u. 

• Przyjąć wysokość miesięcznych za liczek na poczet zużycia energii cieplnej (C.C.W. i C.O.), wody, 

odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych w następującej wysokości: 
• Woda zimna i odprowadzenie ścieków: indywidualnie dobrane za liczki 

• Podgrzew wody: indywidualnie dobrane za liczki 

• Centralne ogrzewan ie : 
w tym koszty stałe: 
koszty zmienne: 

0,62 zł/m2 
indywidualnie dobrane zaliczki 

• Wywóz nieczystości : na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli loka li 

• Wywóz nieczystości z lokali użytkowych: 

loka li 

na podst awie deklaracji składa nych przez właścicie li 

• Wysokość poszczególnych stawek za liczek wym ienionym w pkt. 4 może ulec zm ianie w związku ze 
zmianą cen t owarów i usług dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Zmiana wysokości 

zaliczek związana ze zmianą kosztów nieza leżnych od Za rząd u i administracji może być dokonana 

po zatwierdzeniu wysokości nowych za liczek przez Za rząd Wspó lnoty Mieszkaniowej bez 

konieczności podejmowania nowej uchwały w t ej sprawie. 

§2 

Właściciele udzie lają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do realizacji niniejszej 

uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast stawki wymien ione w §1 obowiązują od dnia 

Ol.Ol.2017r. do czasu podjęcia kolejnej uchwa ły w spra w ie planu gospodarczego i wysokośc i 

poszczegó lnych za liczek. 

Wyn iki prezentowały s ię następująco: 

Za: 12,32 % udziałów 
Przeciw : 0,22 % udziałów 
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Wstrzymało się: 

Razem: 
O% udziałów 

12,54 % udziałów 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodn iczący oświadczył, że głosowan ie pod uchwałą 
będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbieran ia głosów. 

V.V. Przewodniczący przedstawił i omówił uchwałę nr 5/2017 dotyczącą funduszu remontowego. 
P. Ignatowicz zaproponował ponowne uruchomienie stacji uzdatniania wody znajdujących s ię na 

osiedlu . Przedstawiciele administra cj i wyjaśn ili, że stacje zostały odłączone w 2014r. ponieważ 
jakość wody dostarczanej przez MPWiK uległa radykalnej poprawie. Na bieżąco 

monitorowano jakość wody poprzez badania Sanepid. Ponadto koszty utrzymania stacji są 
bardzo wysokie. 

Wniosek fo rmalny: o przeznaczenie środków na ponowne uruchomien ie SUW. 
Wniosek fo rm alny: o zm ianę pkt 8 uchwały z: ,,Odnowienie elewacji budynku przy ul. Wyględowskiej 
- utworzenie rezerwy" na: ,,Odnowienie elewacji budynku - utworzenie rezerwy". 

Przewodniczący zarządził głosowanie łączne pod obiema poprawkami do uchwały 5/2017. Wyniki 
prezentowały s i ę następująco: 

Za: 12,54% udziałów 
Przeciw: 
Wstrzymało się: 

Razem: 

O% ud ziałów 

O% ud ziałów 

12,54%udziałów 

Przewodniczący oświadczył, że poprawki zostały przyjęte. 

W t rakcie dalszej dyskusji ustalono, że modernizacja systemu monitoringu odbędzie s i ę w 2 lub 
trzech etapach. Kwotę na modernizację monitoringu zmniejszono do wysokości 240.000 zł . Pozostałą 

część w kwocie 300.000 zł postanowiono przeznaczyć na ponownie uruchomienie st acji uzdatniania 
wody. 

Przewodniczący zarządzi ł głosowanie nad uchwałą nr 05/2017. 

Uchwała nr 05/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie: 

realizacji inwestycji finansowanych z funduszu inwestycyjno - remontowego w spólnoty 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własnośc i loka li właśc i cie l e 
nieruchomości wspólnej położonej na terenie Osiedla Marina Mokotów w Warszawie uchwalają co 
następuje: 

§1 

Zaakceptować następujący plan wydatków finansowanych z funduszu inwestycyjno - remontowego 
wspólnoty: 

przewidywany 

1 Modernizacja systemu monitoringu 
koszt A 96 OOO zł 

240 OOO zł 
przewidywany 
koszt M 114 OOO zł 

przewidywany 
Naprawa izolacji przeciwwilgociowych na koszt A 250 OOO zł 

570 OOO zł 2 
ba lkonach i t arasach przewidywany 

koszt M 320 OOO zł 
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przewidywany 

Naprawy w halach garażowych - koszt A 55 OOO zł 
3 

doszczelnianie ścian i stropów 
145 OOO zł 

przewidywany 

koszt M 90 OOO zł 

przewidywany 

4 Wymiana kratek ACO w garażach 
koszt A 53 OOO zł 

61 OOO zł 
przewidywany 

koszt M 8 OOO zł 

przewidywany 

5 
Ka libracja detektorów tlenku węgla koszt A 16 OOO zł 

40 OOO zł 
w ga rażach przewidywany 

koszt M 24 OOO zł 

przew idywany 

6 
Wymiana modułów awaryjnych w koszt A 18 OOO zł 34 OOO zł 

lampach awaryjnych przewidywany 

koszt M 16 OOO zł 

przewidywany 

7 
Przerobienie lamp ulicznych na lampy koszt A 28 OOO zł 

70 OOO zł 
LED przewidywany 

koszt M 42 OOO zł 

Odnowienie elewacji budynku - przewidywany 
8 

utworzenie reze rwy koszt M 180 OOO zł 
180 OOO zł 

przewidywany 

9 Modernizacja stacji uzdatniania wody 
koszt A 120 OOO zł 

300 OOO zł 
przewidywany 

koszt M 180 OOO zł 

RAZEM 1640 OOO zł 

§2 
Przekroczenie planowanych kosztów inwestycji wskazanych w §1 do 10% ich wartości nie powoduje 

konieczności uchwalenia korekty planu wydatków. 
§3 

Współwłaścicie le udz ie lają pełnomocnictwa Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej do realiza cji 

niniejszej uchwały. 

Wyniki prezentowa ły s i ę następująco: 

Za: 12,49 % udziałów 
Przeciw: 

Wstrzymało się: 

Razem: 

0,05 % udz iałów 

O% udziałów 

12,54 %udziałów 

W związku z brakiem wymaganej większości, P rzewodniczący oświadczył, że głosowanie pod uchwałą 

będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

V.VI. Przewodn iczący przedstawił i omówił uchwałę nr 6/2017. Wobec braku pytań zarządził 

głosowanie pod uchwałą . 

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

wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali w budynku Przejazd 4 w Warszawie 
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Działając na podstawie art. _22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali właściciele 
nieruchomości wspólnej położonej na terenie Osiedla Marina Mokotów w Warszawie uchwa lają 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 ścianie 
żelbetowej pomiędzy lokalami. 

§2 

Właściciele tworzący Wspólnotę Mieszkaniową oświadczają, że wyrażają zgodę dla każdoczesnego 
właściciela lokalu mieszkalnego opisanego w §1 na dysponowanie nie ruchomością wspólną, na cele 
budowlane w zakresie określonym w §1 powyżej. 

§3 

Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową udzielają pełnomocnictwa właścicielowi lokalu 
mieszka lnego nr 44 przy ul. Przejazd 4 w Warszawie do załatwienia wszelkich formalności związanych 
z wykonaniem niniejszej uchwały. 

§4 

Połączenie lokali nie pociąga za sobą zmiany udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej . 
§5 

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wyniki prezentowały się następująco: 

Za: 
Przeciw: 
Wstrzymało się: 

Razem: 

12,54 % udziałów 
O% udziałów 
O% udziałów 
12,54 %udziałów 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodniczący oświadczył, że głosowanie pod u chwałą 

będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

V.VII. Przewodniczący przedstawił i omówił uchwałę nr 7/2017. Wobec braku pytań zarządził 

glosowanie pod uchwałą. 

Uchwała nr 07/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 
zmiany uchwały nr 7 /2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów we Wspólnocie 

Mieszkaniowej Marina _Mokotów 

Działając na podstawie 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 

Zmienić uchwałę nr nr 7/2007 z dnia 10.09.2007r. w sprawie przyJęcra Regulaminu Rozliczania 

Mediów we Wspólnocie Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie - tekst ujedno licony stanowi 
za łączn ik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życ i e z dniem podjęcia. 

Wyniki prezentowały się następująco: 

Za: 12,46 % udziałów 
Przeciw: O% udziałów 
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Wstrzymało się: 0,08 % udziałów 
12,54 % udziałów Razem: 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodniczący oświadczył, że głosowa nie pod uchwałą 

będ zie kontynuowane w trybie indyw idualnego zbierania głosów. 
V.VII. Ostatnią omawianą uchwałą była uchwała nr 08/ 2017 dotycząca ustalenia zasad ruchu 

drogowego na osiedlu. 

Przewodniczący wyjaśnił że w prowa dzenie strefy ruchu lub strefy zamieszkania na osiedlu będzie 
dawało możliwość Policji i Straży Miejskiej nakładania mandatów za nieprzestrzega nie zasad ruchu 
drogowego. Jeden z mieszkańców zapytał, czy na podstawie tej uchwały możliwe będzie 

odholowywanie aut z t erenu osiedla. Kancelaria wyjaśniała, że każdorazowo o zaistnieniu takiej 
konieczności będ zie decydowała Policja. Ustalono także, że projekt organizacji ru chu będzie wyłożony 
na 30 dni do konsultacji mieszkań ców. 

Przewodniczący przedstawił i omówił uchwa łę nr 8/2017. Wobec braku pytań zarządził głosowa nie 

pod uchwałą. 

Uchwała nr 08/2017 z dnia 09.03.2017r. 
Właścicieli lokali - członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie w sprawie 

ustalenia zasad ruchu drogowego 

Działając na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o włas nośc i loka li właśc i c i e l e 

nieruchomośc i wspólnej położonej na terenie Osiedla M arina Mokotów w Warszawie u chwalają co 

nastę puje: 
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§1 

Na terenie nieruchomości wspólnej stanowiącej współwła sność członków Wspólnoty 
Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, tj. dzi a łek gruntowo - budynkowych położonych 
w Warszawie dzielnica Mokotów przy ul. Tawerny 1,2,3,4; przy ul. Warownej 1,3; przy ul. 
Wyględowskiej 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. 
Mieszczańsk iej dla 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 dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu 
drogowym wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy. 

§2 

1. Na te renie Nieruchomości Wspólnej obowiąŻują zasady parkowania pojazdów zgodnie z 
ustawą z dnia 20 cze rwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, a w szczegó lności: 

a) Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z 
dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia dla 
życia i zdrowia, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego 

utrudnienia. 
b) Dopuszczalne jest parkowanie na chodniku kołami j ednego boku lub przedniej osi pojazdu 

samochodowego o dopuszcza lnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, 

że : 

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, 

szero kość chodnika pozostawionego dla pieszych j est taka, że nie utrudni im ruchu i 

jest nie mniej sza niż 1,5 m, 
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pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na j ezdni. 

- Jeże li 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 wyznaczonym odpowiednimi 
znakami drogowymi. 

c) Niedozwolone jest parkowanie pojazdów: 

w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności 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 Nieruchomośc i zostanie ustanowiona strefa zamieszkania, 
niedozwolone będzie parkowanie w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, 

pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszcza lnej masie całkowitej przekraczającej 16 t 
lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. 

d) Jeżeli na terenie Nieruchomości wspólnej, zostanie ustanowiona strefa zamieszkania, 
dozwolone jest parkowanie pojazdów w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych. 

2. Oznaczenie miejsc przeznaczonych 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 szczególności 
następujące znaki: 

znak pionowy D-18 „parking" 

znak poziomy P-18 „stanowisko postojowe" 

znak poziomy P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy", 
znak poziomy P-20 „koperta", 

znak poziomy 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 stopniu utrudnia ruch innych pojazdów, czy wręcz go 
uniemożliwia lub zagraża bezpieczeństwu, pojazd może być usunięty z drogi na koszt 
właściciela pojazdu, jeże li pozostawiono go w miejscu, gdzie j est to zabronione i utrudnia 
ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu. 

§3 
Wspólnota Mieszkaniowa· wyraża zgodę na ustanowienie na terenie dróg w obrębie 

Nieruchomości Wspólnej (w szczególności ulic: Tawerny; Warownej; Wyględowskiej; 

Fregaty; Łagodnej; Przejazd; Rajskiej; Rejsu; Żaglowej; Brzegowej; Morskiej; Szuwary; 
Wytwornej; Rymarskiej; Ukrytej): ,,strefy ruchu" lub „strefy zamieszkania", w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, przy czym 
Wspólnota Mieszkaniowa upoważnia za rządcę 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 zarządca Nieruchomośc i Wspólnej może: 

a) wstrzymać się z podjęciem działań zmierzających do ustanowienia „strefy ruchu" lub „strefy 
zamieszkania" do czasu przeanalizowania skutków wynikających z niniejszej uchwały w§ 1 i§ 
2 powyżej, a przede wszystkim wpływu skutków wynikających z wykonania §1 i §2 niniejszej 
uchwały na uporządkowanie ruchu pojazdów na terenie Nieruchomośc i Wspólnej i 
parkowania pojazdów zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały 



b) podjąć działania zm ierzające do ustanowienia 11strefy ruchu11 lub „strefy zamieszkania" (w 
szczególności odpowiednio oznakować teren Nieruchomośc i Wspólnej), jeżeli rezu ltaty 

wynikające z wykonania §1 i §2 niniejszej uchwały okażą się niewystarczające, a w 
szczególności, jeże li na terenie Nieruchomości Wspólnej parkowane będą pojazdy w sposób 

niezgodny z zasadami określonymi w§ 2 niniejszej uchwały. 
c) Dokonać samodzielnego wyboru czy na terenie Nieruchomośc i Wspólnej miałaby zostać 

wdrożona „strefa ruchu 11 czy 11strefa zamieszkania 11 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 niniejszej 

uchwały. 

§4 

W przypadku ustanowienia na terenie Nieruchomości Wspólnej „strefy ruchu" lub 11strefy 
zamieszkania 11 Wspólnota Mieszkaniowa upoważnia i zobowiązuję zarządcę Nieruchomości 
Wspólnej do powiadamiania odpowiednich organów powołanych do kontrolowania 

przestrzegania zasad ruchu drogowego, o każdym przypadku naruszenia prawa. 

§5 

Wspólnota Mieszkan iowa udziela zarządcy Nieruchomości Wspólnej pełnomocnictwa do 
podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania uchwały, a 

w szczególności: 
zawarcia umów w przedmiocie zakupu i wykonania odpowiedniego oznakowania 

pionowego i poziomego na terenie Nieruchomości Wspólnej. 

zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odholowywania 

pojazdów. 

zawarcia umowy w przedmiocie sporządzenia projektu organizacji ru chu. 

umieszczenia na terenie Nieruchomośc i Wspólnej oznakowania odpowiedniego dla 

wykonania uchwały. 

wydatkowania środ ków pieniężnych odpowiednich dla wykonania niniejszej uchwa ły. 

§6 

Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podjęcia. 

Wyniki prezentowały się następująco: 

Za: 12,48% udziałów 
Przeciw: 
Wstrzymało się: 

Razem: 

0,06% udziałów 
O% ud ziałów 

12,54%udzialów 

W związku z brakiem wymaganej większości, Przewodniczący oświadczył, że glosowanie pod uchwalą 

będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

VI. Zamknięcie obrad 

podziękował za udz i ał w Zebraniu właścicielom lokali o godz. 01.30 

Protokolant: 

Mateusz Sienkiew icz 
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Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów 
ul. Warowna 1 
02-654 Warszawa 

Data: ............... .. ....... .. ....... .. 

KART A DO GŁOSOWANIA 

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

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

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

Numer 
Tytuł uchwały Za przyjęciem Przeciw przyjęciu 

uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
01/ 2017 Porozumienia ze spółką Dom Development 

S.A. 

02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia 
absolutorium dla Zarządcy Wspólnoty 

03/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej 
za rok 2016 

w sprawie ustalenia planu gospodarczego oraz 

04/2017 zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości 
wspólnej, dostawy wody, CO i odp rowadzenia 

ścieków 

w sprawie ustalenia wysokości funduszu 

05/2017 remontowego oraz realizacji inwestycji 
finansowanych z funduszu inwestycyjno -

remontowego wspólnoty 

06/2017 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie 

dwóch lokali w budynku Przejazd 4 . 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania 
07/2017 Mediów 

- - - - -

08/2017 
w sprawie ustalenia zasad ruchu drogowego 

PROSIMY O ODDANIE GŁOSU POPRZEZ PODPIS W RUBRYCE "ZA PRZYJĘCIEM" LUB 
,,PRZECIW PRZYJĘCIU". PO ODDANIU GŁOSU PROSIMY O ZWROT KARTY DO ADMINISTRACJI. 
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