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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 68/70 W WARSZAWIE – ZA ROK 2012
Rok 2012 był rokiem przełomowym dla naszej Wspólnoty.
1) Po ponad 50 latach użytkowania budynku, przeprowadziliśmy kompleksowy remont wszys tkich
elewacji, połączony z: ociepleniem ścian styropianem, wymianą wszystkich balustrad stalowych na
nowe, niewymagające malowania, ze stali kwasoodpornej, wymianą przegród balkonowych,
remontem wszystkich tarasów i balkonów, remontem muru ograniczającego tarasy VI piętra,
wymianą lub odświeżeniem rynien, rur spustowych i obróbki blacharskiej, odtworzeniem
ozdobnych detali architektonicznych na elewacjach frontowych, uporządkowaniem pasa elewacji
pod podestami balkonów I piętra od strony obu ulic, montażem nowych stalowych zadaszeo przed
wejściami do klatek schodowych, tabliczek z numerami lokali w poszczególnych klatkach,
wstawieniem drzwi do zaplecza lokalu Parana. Pani Ela sprzątająca nasz budynek zrobiła też, co
mogła, by oczyścid płyty granitowe elewacji frontowej między witrynami lokali użytkowych.
W trakcie remontu zarząd bardzo aktywnie nadzorował, wychwytywał usterki i niedociągnięcia w
pracach zarówno ekipy remontowej firmy REISE, jak i kierownika budowy oraz najętego,
licencjonowanego inspektora nadzoru budowlanego.
O remoncie pisała stołeczna Gazeta Wyborcza, niestety bzdurnie, natomiast na portalach
poświęconych architekturze Warszawy estetyczne efekty naszego remontu elewacji zostały nie
tylko zauważone, ale i okrzyknięte jako wzorcowe. Nie ule ga wątpliwości, że remonty wpłynęły
dodatnio na wartośd wszystkich lokali znajdujących się w tym budynku.
Usuwanie usterek i przywracanie pierwotnego stanu zieleni na podwórzu przez firmę REISE zostało
uzgodnione na wiosnę 2013 – nie później niż do kooca czerwca 2013. Prace nie powinny trwad
dłużej niż 4 tygodnie. Już została uporządkowana kostka chodnikowa, usunięte garby i dziury,
zamontowana też jest studzienka, która ma odprowadzad wodę stojącą wcześniej po każdym
deszczu w narożniku podwórza między II i III klatką.
2) Wymieniliśmy wszystkie piony instalacji ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji wraz z kanalizacją w
lokalach mieszkalnych. Wymieniona też została częśd instalacji służąca jako obejście lokalu
„Parana”, które stworzono wskutek konsekwentnego odmawiania dostępu do tego lokalu przez
panią Teresę K. Zamontowane zostały brakujące wodomierze ciepłej i zimnej wody w lokalach.
Wymieniliśmy skorodowane rurociągi instalacji zimnej wody w pomieszczeniu wlotu wody, zawór
główny oraz zawory odcinające niedziałający hydrofor.
3) Pod nową elewacją została położona instalacja elektryczna z wyprowadzeniem do puszek na
elewacji. W tych miejscach w 2013 lub 2014 zostaną zamontowane punkty świetlne, które
efektownie oświetlą elewację. Na razie zamontowaliśmy słupki ośw ietlające podwórze, częśd
będzie przeniesiona w 2013 w inne części podwórza, żeby zrównoważyd rozkład i natężenie
światła.
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4) Po próbach ciśnieniowych w lokalach podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu si ę z remontem bądź
zakupem nowego hydroforu, ponieważ ciśnienie wody w lokalach po wymianie pionów osiągnęło
prawidłowe wartości.
5) Zamontowana została zwora elektromagnetyczna na furtce i urządzenia otwierające drzwi do
klatek, dzięki którym można wejśd za pomocą tzw. pastylek zbliżeniowych. Dotychczasowe kody
do domofonu pozostają, przestaliśmy używad tradycyjnego zamka w furtce – nie da się jej
otworzyd kluczem. Powtarzające się awarie domofonu w III klatce i przez to także przy furtce są
według naszych konserwatorów instalacji elektrycznej spowodowane zużyciem ce ntralek
domofonowych. Zarząd rozważa koniecznośd ich wymiany, żeby uniknąd powtórek sytuacji, gdy
mieszkaocy stali przed budynkiem godzinami lub przeskakiwali przez bramę, żeby dostad się na
podwórze.
6) Udało się nam przeprowadzid wszystkie prace remontowe wskazane w audycie remontowym z
maja 2010 i mimo opóźnienia prac przez firmę REISE, doprowadziliśmy do zaakceptowania
harmonogramu, finansowania i zakresu prac przez PKO BP. Dzięki temu Bank Gospodarstwa
Krajowego wypłacił Wspólnocie premię remontową w kwocie 85 778,97 zł. Kwota ta w całości
została przeznaczona na przedterminową spłatę części kapitału kredytu remontowego. Kapitał
pozostały do spłaty to 436 913,16 zł. Kapitałowo-odsetkowa rata kredytu wynosi 3 491,73 zł
miesięcznie i obecnie zmniejsza się wraz ze stopniowym spadkiem stopy WIBOR 1M.
Przypominamy, że kwota ta nie wynosi nawet połowy kwoty wspomnianej w uchwale Wspólnoty maksymalny poziom kredytu miał wynosid 900 000 zł. Zarząd deklaruje chęd przeznaczenia
nadwyżek finansowych, jakie Wspólnota wygospodaruje po wypełnieniu wszelkich innych
zobowiązao i sfinansowaniu niezbędnych remontów i inwestycji. W tej chwili harmonogram spłaty
rat kredytu przewiduje zakooczenie spłaty w dniu 1 czerwca 2031, czyli za 18 lat i 3 miesiące.
7) O skali przedsięwzięd podejmowanych przez zarząd Wspólnoty może świadczyd chodby łączna
kwota przelewów wychodzących z rachunków Wspólnoty – od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 – nie
licząc przeksięgowao między rachunkami Wspólnoty – wyniosła 1 546 629,58 zł (łącznie z
przelewami ze środków pochodzących z kredytu remontowego).
8) Zarząd reprezentował Wspólnotę w postępowaniach sądowych toczących si ę z powództwa pani
Teresy K. i pana Zbigniewa S. o uchylenie uchwał nr 18/2009, 7/2011, 10/2012.
Sprawę o uchylenie uchwały 18/2009 będącej podstawą sprzedaży strychów w 2011, Wspólnota
wygrała w obu instancjach – Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym, oba sądy odrzuciły pozew
pani K., uznając jednocześnie, że pomieszczenia strychu nie stanowiły własności pani K. przez sam
fakt przeprowadzenia przez nie kanałów wentylacji Parany.
Pozew o uchylenie uchwały 7/2011 w sprawie kredytu remontowego, pan S. sam wycofał przed
zakooczeniem postępowania w I instancji, prawdopodobnie na skutek niekorzystnych dla niego
postanowieo Sądu oddalający ch wnioski o wstrzymanie wykonania tej uchwały.
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W sprawie o uchylenie uchwały 10/2012 w sprawie ewentualnej licytacji lokalu Parana,
postępowanie toczy si ę na razie w I instancji. Do tej pory Sąd Okręgowy a następnie Sąd
Apelacyjny prawomocnie odrzuciły wnioski pani K. o wstrzymanie wykonania tej uchwały. Zarząd
może zatem w każdej chwili złożyd pozew o licytację Parany do Sądu Okręgowego.
9) Zarząd przeprowadził z sukcesem głosowanie notarialne uchwały w sprawie sprzedaży pozostałych
strychów i piwnic, ogłosił konkurs, który wszedł w etap oferty skierowanej do wszystkich osób,
również spoza Wspólnoty. Rozpoczęliśmy negocjacje z trzema inwestorami na razie i mamy
nadzieję sfinalizowad sprzedaż przynajmniej 3 pomieszczeo w 2013.
10)
Wiele energii i czasu wymagała walka o doprowadzenie do ładu prawnych, technicznych i
finansowych aspektów działania lokalu Parana i pani K. w naszej Wspólnocie. Pisma w sprawie
stanu technicznego i sanitarnego zarząd skierował po kilka razy do: Sanepidu, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, Zakładu Oczyszczania Miasta, PINB, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Zarządu
Terenów Publicznych i MPO.
Sanepid podziękował na piśmie za zgłoszenie licznych nieprawidłowości, które doprowadziły do
wszczęcia postępowania administracyjnego, sześciu kontroli Sanepidu i doprowadzenia do
zmniejszenia zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w Paranie. W toku jest postępowanie
prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Pani K. w ramach swych niekonwencjonalnych, czasem wręcz szokujących działao , między innymi:
wyrzuciła administratorkę i członka zarządu Wspólnoty siłą z lokalu, wyzwała przy świadkach
inspektorkę PINB i odmówiła wykonywania jej poleceo, przez co ta obiecała poinformowad
Prokuraturę Rejonową o utrudnianiu czynności nadzoru budowlanego, przesłała Wspólnocie całą
swoją dokumentację medyczną, z której wynika, że przeszła np. zanokcicę palca stopy,
dysponujemy też wynikami najróżniejszych badao, w tym kolonoskopii – są do wglądu na życzenie
członków Wspólnoty.
11)
Zarząd próbował wyegzekwowad polubownie należności pani K. za ostatnie 10 lat
bezumownego korzystania z różnych części nieruchomości wspólnej i za wywóz nieczystości
stałych, niestety bezskutecznie. Dlatego, również w związku z remontem i porządkowaniem
elewacji, w wyniku bezczynności i odmowy współpracy pani K. ze Wspólnotą, zarząd zlecił
demontaż z elewacji wszystkich elementów reklamowych i klimatyzatorów pani K. i podjął decyzję
o wystąpieniu na drogę sądową o zapłatę przez panią K. kwoty 117 000 zł + odsetki i zwrot
kosztów sądowych. Jest to pierwszy, ale nie ostatni tak duży pozew przeciw pani K., która od dnia
wykupu lokalu od miasta Warszawy – zauważmy, że z bonifikatą prawie 1 miliona złotych – nie
uznawała za stosowne zachowywad się tak jak pozostali członkowie Wspólnoty, nie stosowała si ę
też m.in. do uchwały nr 15/2002 w sprawie czynszu najmu, jaki miała płacid.
Co do odpowiedzialności pani K. za koszty wywozu śmieci - latami pracownicy Parany wyrzucali
śmieci do wspólnych kontenerów Wspólnoty, co mamy zarówno na zdjęciach, jak i potwierdzone
przez samych pracowników. Pani K. miała podpisaną pro forma umowę o wywóz śmieci –
okresowo doszło do tego, że tylko 120 litrów miesięcznie, czyli mniej, niż przeciętna rodzina
wytwarza śmieci. Wspólnocie nie wpłacała zaliczek na wywóz śmieci, zasłaniając się tą umową a
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faktycznie zapychając nasze kontenery swoimi śmieciami. Najwyższa pora, by mieszkaocy przestali
dotowad działalnośd gospodarczą pani K., szczególnie że jest właścicielką lokalu wartego kilka
milionów złotych, ma udział prawie 10% w naszej Wspólnocie i zarząd nie widzi powodu, by
przerzucała częśd własnych zobowiązao na często znacznie biednie jszych członków Wspólnoty.
12)
Fiaskiem zakooczyły się rozmowy z potencjalnym spadkobiercą paostwa Śmiechowskich –
który nie będąc pewnym dziedziczenia lokalu nr 20, nie chce więcej wpłacad żadnych kwot na
rachunki Wspólnoty. Zaległośd wynosi obecnie ponad 13 000 zł. Tradycyjnie już dłużnikiem
Wspólnoty jest pani Agnieszka G., z której całośd należności potrafi ściągnąd tylko komornik i co
jakiś czas zarząd wysyła wnioski o nakaz zapłaty do sądu, po czym następuje postępowanie
egzekucyjne. Przy odsetkach 20% rocznie dla Wspólnoty jest do de facto bardzo dobra lokata, dla
dłużnika bezsensownie stracone pieniądze.
13) Coraz większym problemem w zarządzaniu Wspólnotą staje się polityka administracji
komunalnej, która coraz silniej forsuje własne interesy, sprzeczne z interesami prywatnych
właścicieli i Wspólnoty jako całości. Przykładem jest remont elewacji - podczas zebrania rocznego
Wspólnoty’2011 Pani Monika Walkiewicz w imieniu Prezydent m. st. Warszawy twierdziła np., że
stawka na fundusz remontowy musi byd podni esiona do 2 zł/m2, gdyż rzekomo tylko taka
umożliwiała uzyskanie kredytu bankowego na remont (zarząd dowiódł, że była to nieprawda),
nastawiała innych uczestników zebrania przeciw propozycji Zarządu 1,6 zł/m 2, a następnie
odmówiła głosowania za jakąkolwiek podwyżką stawki z dotychczasowej 1 zł/m 2, informując, że
polityka Miasta nie pozwala na poparcie uchwał zwiększających jakiekolwiek wydatki. W ten
sposób ZGN utrudniał nam podjęcie uchwały umożliwiającej remont, a nie poparł uchwały o
zgodzie na kredyt remontowy, ani uchwały o planie remontów.
Zamiast się jakoś zrehabilitowad w stosunku do Wspólnoty, ZGN, ZTP i ZDM (bo chodnikami wokół
naszego bloku muszą się zajmowad aż trzy urzędy) odmówiły odstąpienia od naliczania opłat za
zajęcie pasa ruchu oraz użytkowanie części podwórza dla celów remontów elewacji (rusztowania,
kontener, barak firmy remontowej). Na dodatek kilkakrotnie próbowały wyłudzid od Wspólnoty
nienależne opłaty, twierdząc niezgodnie z prawdą, że wykorzystywaliśmy dokładnie całe
podwórze, a nie jego skrawki na potrzeby remontu (podwórze w całości należy do miasta, mimo to
my zawsze pokrywaliśmy w całości koszty sprzątania i odśnieżania). Zarząd był zmuszony odsyład
faktury wystawiane na wiele tysięcy złotych i dopiero zwołanie komisji złożone j z przedstawicieli
ZGN, Lokal Serwis, zarządu Wspólnoty i firmy REISE doprowadziło do kompromisu. To był stracony
czas, energia i nerwy. Zdaniem zarządu rola administracji komunalnej powinna polegad na
wspieraniu obywateli a nie na wymyślaniu nieistniejących należności, by zasilid budżet lokalny i
utrzymywad rzeszę urzędników.
Równolegle trwa spór o koszty ciepła dostarczanego poprzez budynek naszej Wspólnoty do
sąsiedniej kamienicy komunalnej nr 66. Urzędnicy najpierw oddali Wspólnocie koszty te za lata
2009-2011, po czym przystąpili do próby wyłudzenia zwrotu prawie 43 tys. zł. od naszej Wspólnoty
na rzecz ZGN (ADK nr 14). Okazało się że ZGN podpisywał też aneksy o dostarczanie ciepła ze SPEC,
zupełnie ignorując fakt istnienia Wspólnoty, zarządu Wspólnoty i zasady dwuosobowej
reprezentacji Wspólnoty przez zarząd oraz udział Miasta w nieruchomości wspólnej (obecnie ok.
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6%). Działanie wbrew interesom Wspólnoty przez m.st. Warszawę, która jest jednym z trze ch
największych udziałowców Wspólnoty, jest tym bardziej bolesne i frustrujące, że w naszym
najbliższym sąsiedztwie znajdują się dwie działki (kamienica przy ul. Wilczej 30 i dawna
przychodnia przy ul. Skorupki 6), które bezumownie i bezpłatnie są użytkowane przez grupę
squattersów za wiedzą, przyzwoleniem administracji komunalnej oraz Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście.
Pod koniec 2012 Miasto bezprawnie zaczęło sobie potrącad wyimaginowane należności z zaliczek
za lokale komunalne w naszej Wspólnocie i w tej chwili po prostu nie wpłaca zaliczek na
utrzymanie lokali ani na fundusz remontowy. Planujemy spotkanie w celu negocjacji z Miastem
rozwiązania tej sprawy, bo w prze ciwnym razie będziemy musieli odciąd ogrzewanie kamienicy nr
66 i wystąpid do sądu o zapłatę.
14) Z koocem roku zakooczyła pracę dla naszej Wspólnoty administrator, pani Anna Łazowska, którą
zastąpiła pani Anna Horosz. Zarząd uzyskał także zgodę pana Marcina Wiśniewskiego na obniżenie
stawki za administrowanie naszą Wspólnotą przez Lokal Serwis od 2013.
15) Najprzyjemniejszym akcentem 2012 w pracy zarządu i w życiu naszej Wspólnoty były wydarzenia
honorujące wybitnych członków naszej Wspólnoty, a przy okazji integrujące sąsiadów, nie tylko z
naszego bloku, ale i okolicznych posesji. Bardzo wielu gości przybyło na odsłonięcie tablicy
poświęconej panu Arturowi Międzyrzeckiemu – w sumie w uroczystości wzięło udział ok. 60 osób,
m.in. premier Tadeusz Mazowiecki, pani Katarzyna Herbertowa, Maja Komorowska, Anna
Nehrebecka, prezesi PEN Clubu Jacek Bocheoski i Adam Pomorski, przemawiali panowie Jacek
Moskwa i wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyoski. Gratulacje i życzenia z tej okazji
przesłali paostwo Bartoszewscy, Wajdowie. Straż Miejska wystawiła posterunek honorowy na czas
uroczystości, przedstawiciele władz dzielnicy i miasta oraz przyjaciele paostwa Międzyrze ckich
złożyli wieoce i kwiaty. Goście szczerze zachwycali się naszą Wspólnotą, częśd od razu chciałaby się
wprowadzid. Prawie wszyscy goście skusili się na poczęstunek, kawę i herbatę, którą podaliśmy tu
na antresoli. Przygotowane przez zarząd informacje prasowe opublikowano w kilkunastu gazetach,
portalach informacyjnych i kulturalnych. „Jednodniówka Marszałkowska” wydana przez zarząd w
50 egzemplarzach, była rozchwytywana. Szkoda tylko, że spośród ponad 70 osób będących
właścicielami lub mieszkaocami naszego bloku, przybyło na uroczystośd paręnaście. Byd może w
przyszłości bardziej się zintegrujemy.
11 listopada w Pałacu Prezydenckim, w ramach obchodów Święta Niepodległości, nasza sąsiadka
pani prof. Maria Dąbska została udekorowana osobiście przez Prezydenta Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w
Polsce i na świecie.
Najświeższa ciekawostka – w antykwariacie „Kwadryga” przy ul. Wilczej odkryliśmy cały karton
prac Mieczysława Choynowskiego, który mieszkał z żoną i synem w naszym bloku od chwili jego
zbudowania do I połowy lat 70. Prace czekają na nabywcę, prawdopodobnie trafią na aukcję w
Krakowie. Właściciele antykwariatu zgodzili się udostępnid nam nieodpłatnie bardzo dobrej jakości
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70, 00-545 Warszawa, NIP: 526 281 45 16
Administrator / adres do korespondencji:
LOKAL SERWIS Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Marcin Wiśniewski
02-595 Warszawa, ul. Puławska 69/3 tel. 22 857-75-60, fax. 22 857-74-66

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Marszałkowskiej 68/70
00-545 Warszawa
NIP: 526 281 45 16
e-mail: marszalkowska6870@gmail.com
www.marszalkowska.eu

68/70
MARSZAŁKOWSKA

skany wszystkich tych prac. Umożliwia to zorganizowanie w przyszłości wystawy, która mogłaby
zainaugurowad plenerową Galerię „Trzepak” (pomysł na nazwę pani Danieli MiędzyrzeckiejLehtinen) na naszym podwórzu lub/i na klatkach schodowych, podobną do działającej od lat galerii
w podwórzu kamienicy Jabłkowskich przy Chmielnej.
16) Na stronie internetowej Wspólnoty stworzonej na zamówienie zarządu w 2012, można znaleź d
na bieżąco dodawane komunikaty, dokumenty, sprawozdania, ważne numery telefonów,
zawiadomienia i fotorelacje – od terminu kolędy po wyniki głosowania uchwał czy reprodukcje
fotografii i fotomontaży Choynowskiego.
17) W 2012 członek zarządu Wspólnoty Przemysław Pawlak odczytał i wysłał w sumie co najmniej
5725 wiadomości mailowych, co daje średnio ok. 16 wiadomości mailowych w każdy (nie tylko
roboczy) dzieo roku. A to tylko korespondencja jednej z kilku osób zajmujących się sprawami
naszej Wspólnoty.
Dlatego prosimy o zgłaszanie się osób gotowych pełnid funkcję członków zarządu Wspólnoty.
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