Nasze Osiedle zmienia się na lepsze
Zarząd SM „Radna” na podstawie § 65 Statutu ogłasza, że
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „RADNA” odbędzie się
w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali nr 316 w Bibliotece
Uniwersyteckiej (BUW) w Warszawie przy ul. Dobrej 56

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków SM „Radna”

CZYŻ GDZIEŚ MOŻE BYĆ JESZCZE PIĘKNIEJ NIŻ NA POWIŚLU….
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Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon lub loggie na Osiedlu rozstrzygnięty. Przyznano trzy równorzędne pierwsze
nagrody w budynkach: Radna 15 oraz Radna 17. Czwarta nagroda pocieszenia dla loggii w budynku Radna 2/4.
Wkrótce zaprosimy na wręczenie nagród!

NOWA USTAWA I NOWA UCHWAŁAPRZEKSZTAŁCENIE GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ
Rada m.st. Warszawy podjęła w dniu 18 października 2018r. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości. W Uchwale Nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018r. pojawiła się możliwość udzielenia
98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej, która stanowi 20- krotność opłaty rocznej. Wyrażono również
zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania
wieczystego od w/w opłaty jednorazowej. Przy czym wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty

obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu
ustawowego okresu tj. w/w 20 lat od dnia przekształcenia. W przypadku naszej Spółdzielni, przy założeniu przekształcenia
wszystkich gruntów, byłaby to kwota 20 lat x 620.0000 zł = 12.400.000 zł. Od tak wyliczonej kwoty jednorazowej wpłaty
m.st. Warszawa udzieli bonifikaty w wysokości 98% lub 99%.
Zwracamy jednak uwagę, że uchwalona 20 lipca 2018 roku nowa ustawa dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi. W związku z powyższym części wspólne np. drogi, place zabaw, które są odrębną działką gruntu
ujętą w odrębnej księdze wieczystej nie ulegają przekształceniu we własność. Nie ulega przekształceniu również grunt pod
pawilonami użytkowymi. Dla tych nieruchomości gruntowych wciąż będzie obowiązywać opłata za wieczyste użytkowanie
gruntu. W związku z powyższym nawet po 1 stycznia 2019r. Spółdzielnia będzie wnosić opłaty za wieczyste użytkowanie
w wysokości ponad 200 tys. zł rocznie.
Ustawa ponadto przewiduje specjalne zasady przekształcenia dla przedsiębiorców w tym w zakresie wynajmowanych przez
Spółdzielnię lokali użytkowych, będących częścią nieruchomości mieszkalnych. Takie lokale uwłaszczą się z mocy prawa, ale
przy uwzględnieniu przepisów o pomocy de minimis, które to będą miały zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych.
Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, jej
szczegółowe uregulowania zawarte są rozporządzeniu Komisji (UE). Konstrukcja pomocy de minimis opiera się na uznaniu
(i jedynie potwierdzeniu tego w rozporządzeniu Komisji), że pomoc ta jest na tyle drobna, że nie zagraża zasadom wolnego
rynku. Jeżeli wskutek przekształcenia z mocy ustawy dojdzie do przekroczenia limitu tej pomocy tj. 200 tys. € w ciągu trzech
lat podatkowych, spółdzielnia mieszkaniowa będzie dopłacać różnicę między wartością rynkową gruntu podlegającego
przekształceniu (oczywiście w udziale gruntu dotyczącego lokali użytkowych), a sumą rocznych opłat przekształceniowych.
Dla naszej Spółdzielni będzie to znaczny wydatek. Nasze wstępne szacunki wskazują na kwotę 1,7 mln zł. Jednak przy
wycenie wartości udzielonej pomocy będą sporządzane przez rzeczoznawców nowe operaty szacunkowe wartości gruntu
stąd nie jesteśmy w stanie obecnie dokładnie określić tej kwoty. Spółdzielnia złożyła już wnioski o przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu na mocy poprzedniej ustawy z 2005r., Uchwała Rady m.st. Warszawy
daje w tym przypadku bonifikatę 95%, ale jest to bonifikata od inaczej liczonej wartości. Na mocy bowiem tej ustawy
bonifikacie nie podlega dwudziestokrotność opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (jak jest w ustawie z bieżącego roku),
ale różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa wieczystego użytkowania, które szacowane jest przez
rzeczoznawców przy uwzględnieniu współczynnika korygującego, zdeterminowanego przez takie zmienne jak: przeciętna
stopa kapitalizacji, ilość lat na które ustanowione jest wieczyste użytkowanie, liczba lat niewykorzystanego okresu
użytkowania wieczystego, stawka procentowa opłaty rocznej. Ustawa ta daje również możliwość przekształcenia z bonifikatą
dla gruntów zabudowanych budynkami garażowymi. A nie ma niestety takiej możliwości wg przepisów nowej ustawy.
Decyzję o wyborze lub rezygnacji z dalszego procedowania tych wniosków Spółdzielnia musi podjąć do końca marca 2019r.
Na najbliższym WZ w dniu 3 grudnia 2018r. problematyka ta będzie szczegółowo omawiana.

PRACE REMONTOWE W TOKU
Na początku IV kwartału 2018r. zakończona została inwestycja polegająca na dobudowie zewnętrznego szybu dźwigu
osobowego do budynku przy ul. Browarnej 6. To nasza pierwsza dobudowana winda ! W dniu 5 października 2018r. winda
uzyskała pozytywny wynik pierwszego badania certyfikującego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego
i mieszkańcy mogą już z niej korzystać.
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Na początku listopada 2018r. zakończyły się także prace wykończeniowe holu wejściowego do budynku przy ul. Browarnej
6. Mieszkańcy zyskali nową przestrzeń holu z korytarzem prowadzącym do parterowego przystanku windowego oraz
nowopowstałą na parterze wózkownię /rowerownię.

Browarna 6 - winda we wrześniu 2018r. już była, ale trzeba
było jeszcze wykończyć hol i tu zaczynają się schody …

Hol i wejsćie do budynku Browarna 6 udało się już wykończyć

Obecnie trwa jeszcze dobudowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego do budynku przy ul. Browarnej 4.

Browarna 4 - zbrojenie szybu na parterze

Betonowanie ostatniej kondygnacji dobudowywanego szybu

Konstrukcja szybu została zakończona pod koniec października 2018r. Wtedy też firma Schindler Polska Sp. z o.o. przystąpiła
do montażu dźwigu. Obecnie dźwig jest już zamontowany i oczekujemy na wyznaczenie terminu pierwszego badania
certyfikującego wykonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Stały nadzór inwestorski nad prowadzoną dobudową
zewnętrznego szybu dźwigu osobowego do budynku przy ul. Browarnej 4 pozwolił uzyskać bardzo dobre parametry
techniczne szybu i bezkolizyjny montaż windy w gotowym szybie. W ostatnim tygodniu listopada 2018r. do budynku przy
ul. Browarnej 4 wszedł wykonawca remontu klatki schodowej. Prace będą obejmowały również wykończenie nowego holu
wejściowego. Kończą się zewnętrzne elewacyjne prace wykończeniowe szybu windowego oraz przebudowa dachu w rejonie
ostatniego przystanku windowego.
Wykonano także prace ziemne polegające na ułożeniu nowego kabla zasilającego budynek przy ul. Browarnej 4. Nowe
przyłącze kablowe znajduje się na zewnątrz budynku, co jest zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami. Nowy kabel
zasilający, nowe przyłącze kablowe w połączeniu z nową rozdzielnią elektryczną na parterze budynku przy ul. Browarnej 4
zapewni niezawodne zasilanie tego budynku w energię elektryczną, co w ostatnich latach nie funkcjonowało
bezproblemowo ze względu na zły stan techniczny dotychczasowego kabla zasilającego.
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W obecnym kwartale 2018r. Spółdzielnia kontynuuje także modernizację oświetlenia terenu zewnętrznego Osiedla.
Montowane są nowoczesne oprawy wykonane w technologii LED, co nie tylko ogranicza zużycie energii elektrycznej, ale
także zwiększa jego niezawodność. Zdjęcia poniżej.

Jeszcze w tym roku ruszają prace przygotowawcze do dobudowy kolejnych szybów zewnętrznych w budynkach przy
ul. Leszczyńskiej 8, 10 i Radnej 17. Pierwszym etapem prac będzie ogłoszenie przetargów na wykonanie ekspertyz
technicznych i geotechnicznych oraz dokumentacji projektowej dobudowy szybów. Wstępne koncepcje będą tradycyjnie
przedyskutowane z Radą Nadzorczą i mieszkańcami w/w budynków.
Spółdzielnia jest też zdeterminowana pokonać trudności i dokonać wyboru właściwej koncepcji na remonty dachów.
Planujemy przygotować i rozpatrywać możliwe warianty zarówno od strony projektowej, jak i wykonawczej. Koniecznie są
ekspertyzy konstrukcji dachów i modyfikacje wcześniej przyjętych założeń projektowych. Pierwszym budynkiem, w którym
będziemy modernizować dach będzie Radna 15. Jest to nieduży dach, możliwy do realizacji w obecnych możliwościach
finansowych Spółdzielni. Potem przystąpimy do rozpracowania i przygotowania remontów większych dachów
w budynkach: Lipowa 7 i Lipowa 9.
Niewielkim wydatkiem,
ale jakże potrzebnym
z
punktu
widzenia
potrzeb
mieszkańców
jest nowy zewnętrzny
stojak rowerowy na 10
stanowisk, zlokalizowany
na wygospodarowanym
i utwardzonym placyku
pomiędzy
budynkami
Lipowa 7 i Lipowa 9.

Gotowe

I pierwszy rower już jest

Jest już również dostępne nowe pomieszczenie wózkowni / rowerowni na parterze budynku Browarna 6.
Zapraszamy mieszkańców do korzystania.
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We współpracy z Orange kontynuowane są także prace polegające na doprowadzeniu instalacji światłowodowej
bezpośrednio do lokali mieszkalnych. Taką usługę mogą już zamówić mieszkańcy budynków przy ul. Leszczyńskiej 6, 8, 10
i 12. Opracowana jest już dokumentacja modernizacji pozostałych budynków naszego Osiedla. Wkrótce rozpoczną się prace
modernizacyjne w kolejnych budynkach.

NOWY OGRODNIK – NOWE PORZĄDKI
Na przełomie października i listopada 2018r., Spółdzielnia rozpoczęła współpracę z nową firmą ogrodniczą KANZAN, która
przystąpiła do prac polegających na uporządkowaniu terenu zielonego naszego Osiedla. W chwili obecnej prace zostały
zakończone, a zieleń na Osiedlu zyskała nowy, odświeżony wygląd. W sezonie wiosennym 2019r. prace będą kontynuowane
z uwzględnieniem całkowitej rewitalizacji placu pomiędzy budynkami: Radna 1/7, Leszczyńska 8, Radna 9.
Nasze drzewa i krzewy w rękach nowego ogrodnika naprawdę wypiękniały ! A z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości na placu pomiędzy budynkami: Leszczyńska 10 i Leszczyńska 12 powstała rabata kwiatowa z chryzantem
w barwach narodowych.

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
Nowy najemca - firma Goodbrand uruchomiła już działalność w lokalu użytkowym przy ul. Browarnej 4.

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR…
Prezentujemy jak zmieniało się nasze Osiedle. Poniżej lokal użytkowy w pasażu Browarna 4 obecnie wynajmowany przez
firmę Goodbrand.

TAK BYŁO 

TAK JEST 
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STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
W dniu 17 października 2018 roku stan naszego rachunku po raz pierwszy przekroczył 2 mln zł i to mimo
poniesienia części wydatków na dobudowę wind. Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej
naszego rachunku bankowego z tego dnia.

Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 21.11.2018 roku wynosił ok. 1 mln 988 tys. złotych. Poniżej
przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.

DYŻURY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej
biura SM Radna przy ul. Radnej 15 A w godzinach 17.00 – 18.00.
Prezes Zarządu − Teresa Konowska pełni dyżury: poniedziałek 10.30–18.00 oraz czwartek 10.30 – 14.30.
Członek Zarządu – Tomasz Szczepański pełni dyżur: poniedziałek 16.00–18.00.
Pełnomocnik Zarządu − Główna Księgowa − Marta Laskowska pełni dyżur: poniedziałek 16.00–18.00
oraz środa 9.00.00 – 12.00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA R A D N A; ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa
tel. 22-826-60-52; fax.022-826-60-52; e-mail: biuro@smradna.pl; www.smradna.pl
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