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Walne Zgromadzenie SBM „Ateńska”
przeprowadzone w nowej formule
Na podstawie art. 36 par. 9 -13 ustawy z dnia 16. 09. 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 648)
Zarząd SBM „Ateńska” Uchwałą nr
44/21 z dnia 1 września 2021 roku postanowił zarządzić podjęcie przez
Walne Zgromadzenie SBM „Ateńska”
uchwał na piśmie w 9 sprawach,
istotnych dla funkcjonowania Spółdzielni.
Chronologiczny wykaz tematyki
głosowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia zorganizowanego
w siedzibie Domu Kultury „Orion”, w
dniu 27 września 2021 roku oraz
szczegółowe wyniki głosowania nad
poszczególnymi uchwałami publikujemy na zakończenie tego artykułu w
postaci oficjalnego dokumentu podpisanego przez Prezesa Zarządu
SBM „Ateńska”.
Na 21 dni przed wyznaczonym terminem
głosowania w ramach Walnego Zgromadzenia, czyli 6 września 2021 roku, do skrzynek
pocztowych w budynkach znajdujących się
w zasobach SBM „Ateńska” został dostarczony dokument informacyjny zatytułowany
„Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia SBM „Ateńska” na piśmie w dniu 27 września 2021 r., w godz.
8.00 – 20.00, w Domu Kultury „Orion” przy ul.
Egipskiej 7 w Warszawie.”
W tym obszernym piśmie skierowanym do

Spółdzielców, Zarząd informował m.in. o
tym, że wobec braku możliwości zorganizowania tradycyjnego, stacjonarnego Walnego
Zgromadzenia, a zarazem dążąc do zrealizowania w terminie ustawowych obowiązków zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności,
wynikających z przepisów art. 52 i 53 ustawy
o rachunkowości z 29 września 1994 r.(t. j.
Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) zmienionych
przepisami par.3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. a
także mając na względzie nadal utrzymujący
się stan epidemii COVID - 19 oraz troskę o
zdrowie Członków Spółdzielni, Zarząd podjął uchwałę nr 44/21, której podstawę prawną i treść przytoczyliśmy we wstępie do tego
artykułu.
Jednocześnie z dostarczeniem dokumentu informacyjnego do skrzynek pocztowych,
od dnia 6 września 2021 r., teksty wszystkich
sprawozdań oraz projekty uchwał, które
miały być poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu (w dniu 27 września br.)
zostały wyłożone do publicznego wglądu – z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego - w siedzibie SBM „Ateńska”(w godzinach pracy biura) oraz opublikowane na
stronie internetowej Spółdzielni.
W dokumencie dostarczonym do skrzynek
pocztowych, wśród wielu szczegółowych
ciąg dalszy na str. 2

ROK XIX

PAŹDZIERNIK 2021

Lider
Spółdzielczości
Mieszkaniowej
2020/2021
To zaszczytne wyróżnienie zostało
przyznane naszej Spółdzielni przez zespół dziennikarzy miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Redakcja tego cenionego
w branży miesięcznika ogłosiła pod koniec września br.
wyniki VII edycji KONKURSU
LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI
MIESZKANIOWEJ czyli rankingu na najlepsze spółdzielnie
mieszkaniowe
w
2020/2021 roku.
Poprzednia edycja tego
konkursu pokazała, że jest w
Polsce dużo spółdzielni mieszkaniowych w
szczególny sposób dbających o spółdzielcze zasoby mieszkaniowe i otoczenie budynków, a uzyskiwane przez nie wyniki potwierdzają tezę, że spółdzielczość
mieszkaniowa ma w Polsce swoją rangę i
należne miejsce.
Z roku na rok przybywa zadbanych po
remontach i termomodernizacji spółdzielczych budynków, warto więc sprawdzić, co
dzieje się na spółdzielczym rynku mieszkaniowym. Nie chodzi przy tym tylko o zarządzanie lokalami mieszkalnymi czy użytkowymi, ale także o wspólne obiekty, takie jak
np. ośrodki kultury, które ze swoją działalnością wychodzą daleko poza osiedle i
oferują osobom w różnym wieku udział w
zajęciach kół zainteresowań, organizują
koncerty, spektakle teatralne, spotkania z
ciekawymi, znanymi osobami – przyciągają
atrakcjami mieszkańców spoza osiedla.
W związku z tym, że spełniamy – i to na
wysokim poziomie - wszystkie wymogi, o
których pisze redakcja branżowego miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” dlatego też z satysfakcją informujemy Czytelników o tym, iż nasza
Spółdzielnia znalazła się w grupie spółdzielni mieszkaniowych, które uhonorowano zaszczytnym tytułem LIDERA SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2020/2021.
Na uroczystej gali zorganizowanej przez
miesięcznik „Administrator i Menedżer Nieruchomości”, Jarosław Machlewski, prezes Zarządu SBM „Ateńska”, odebrał w
imieniu Spółdzielców okolicznościowy dyplom i oryginalnie zaprojektowaną statuetkę.
(red)
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Walne Zgromadzenie SBM „Ateńska”
przeprowadzone w nowej formule
dokończenie ze str. 1

informacji związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia znalazły się również te,
mówiące o tym, że nadzorować głosowanie
nad uchwałami i liczyć oddane głosy będzie
9 osobowa komisja skrutacyjna powołana
przez Zarząd, w skład której wejdzie trzech
przedstawicieli Rady Nadzorczej SBM „Ateńska” oraz sześciu pracowników Spółdzielni.
Z kolei obsługę prawną, podejmowanych
przez Walne Zgromadzenie uchwał na piśmie, zapewni Kancelaria Prawna obsługująca na co dzień Spółdzielnię.
W końcowej części pisma dostarczonego do skrzynek pocztowych
znalazła się ważna informacja na
temat terminu wyboru członków nowej

2

Rady Nadzorczej SBM „Ateńska”
(obecna RN ma przedłużoną kadencję). Otóż Zarząd Spółdzielni powołując się na artykuł 90 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID 19 informuje Spółdzielców o tym, że
tradycyjne, stacjonarne Walne Zgromadzenie w sprawie m.in. wyboru
składu nowej Rady Nadzorczej zostanie zwołane z uwzględnieniem przytoczonego przepisu, to jest w terminie 6
tygodni od dnia odwołania stanu epidemii COVID – 19.

Zarząd SBM „Ateńska” składa podziękowania wszystkim Spółdzielcom, którzy w poniedziałek 27 września 2021 r., w Domu Kultury „Orion” ,w godzinach od 8.00 do 20.00
indywidualnie uczestniczyli – ściśle przestrzegając obowiązujących zasad sanitarnych – w procesie głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia naszej
Spółdzielni.
W ciągu tych 12 godzin zagłosowało
łącznie 471osób. Tak duża liczba głosujących zdecydowanie przewyższyła
kworum wymagane statutowo dla
ważności podejmowanych uchwał.
(red)
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Zmiana systemu naliczania opłat

Windy kursują, a co z kosztami?
Minister przedsiębiorczości i technologii ogłosił rozporządzenie dotyczące warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji dźwigów osobowych.
Rozporządzenie wprowadziło pojęcie resursu.

(UDT) i przez niego zaakceptowana.
Jak widać, wzrost kosztów eksploatacji wind znacząco przyspieszył z
jednej strony a z drugiej mamy do
czynienia z narastającym problemem
… stale malejącej liczby osób płacących za użytkowanie wind.

Oznacza to, że poza dotychczasowymi
wymogami zobowiązującymi wspólnoty czy
spółdzielnie mieszkaniowe m.in. do założenia i okresowego uzupełniania wpisami, odrębnie dla każdego urządzenia dziennika
konserwacji oraz badań dozoru technicznego, konieczność przeprowadzania dodatkowej, okresowej oceny stanu technicznego dźwigów i sprawności zamontowanych
podzespołów współpracujących z dźwigiem. Wykonany resurs ma każdorazowo
odpowiedzieć na pytanie jak długo konkretny dźwig będzie gwarantował bezpieczeństwo i sprawność techniczną użytkowania.
Tak więc oprócz tradycyjnego, corocznego (płatnego) przeglądu przeprowadzanego przez pracowników Urzędu Dozoru
Technicznego (UDT) wszystkie dźwigi eksploatowane w zasobach SBM „Ateńska”
zostały obligatoryjnie poddane resursowi.
Oczywiście nie za darmo! Cena takiej operacji, przeprowadzanej raz w roku, zwiększyła nie tylko bezpieczeństwo, ale też
koszty związane z eksploatacją dźwigów.
Wychodząc z założenia, iż troska o bezpieczeństwo osób korzystających z wind –
jest priorytetowa, ten sam minister przedsiębiorczości i technologii przypomniał się
wszystkim zainteresowanym publikując w listopadzie 2020 roku kolejne ministerialne
rozporządzenie. Zgodnie z nim dokumentacja resursu dźwigów osobowych musi być
obowiązkowo, od 2021 roku, corocznie aktualizowana (nie za darmo) przed okresowym przeglądem wykonywanym przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego

Powiedzmy sobie wprost: Spółdzielnia
nie ma narzędzi prawnych do kontroli rzeczywistej liczby osób zamieszkujących na
co dzień w konkretnych lokalach. A jaka jest
prawda, wszyscy widzimy, bo mieszkamy
obok. Czterech studentów w lokalu a w papierach … jedna zgłoszona osoba płacąca
za windę. Ale problem nielegalnych użytkowników wind dotyczy w takim samym
stopniu mieszkań nie wynajmowanych,
gdzie przykładowo na stałe mieszka pięć
osób ale zgłoszona jest tylko jedna lub
dwie. Nie przyniosły również znaczących
rezultatów wielokrotne apele, Zarządu i
Rady Nadzorczej, o aktualizowanie na bieżąco liczby osób zamieszkujących lokale w
zasobach Spółdzielni.
Mamy do dyspozycji najnowsze,
szczegółowe analizy wykonane przez
pracowników Działu Księgowości
SBM „Ateńska”, które alarmują, że w
ostatnim czasie PO RAZ KOLEJNY
liczba osób płacących za użytkowanie wind zmalała o 241osób!!! Od
razu, na gorąco, policzmy: 13 zł od
osoby, pomnożone przez 12 miesięcy, daje nam sumę: 37 596 zł. O tyle
mniej mamy – jakże potrzebnych środków finansowych na cykliczną
konserwację i remonty wind!
Jeżeli wprowadzilibyśmy – w tej trudnej
sytuacji - podwyżkę opłaty za korzystanie z
wind do 16 zł za osobę, byłoby to działanie
mocno niesprawiedliwe wobec uczciwych
mieszkańców, którzy regularnie płacą za

Radiowy odczyt wodomierzy
Radiowy odczyt wodomierzy gwarantuje poprawność odczytu, zmniejsza rozbieżności w rozliczaniu wody
związane z niejednoznacznym odczytem wodomierzy, zapewnia wygodę mieszkańcom, gdyż nie muszą
być obecni w mieszkaniu aby udostępnić liczniki.
Dlatego też w tegorocznym planie remontów zapisano montaż nowoczesnych
wodomierzy do odczytu w systemie radiowym w łącznej ilości 14.800 sztuk.
Wybór wykonawcy, który dokona tej operacji w 56 budynkach znajdujących się w
zasobach SBM „Ateńska” oraz będzie obsługiwał system odczytu wskazań wodomierzy (dwa razy w roku) przez najbliższe 5

lat – odbył się w drodze przetargu zorganizowanego w trybie nieograniczonym, w którym 5 specjalistycznych firm złożyło oferty.
Wszystkie spełniały wymogi formalne.
Komisja przetargowa SBM „Ateńska”, po
szczegółowej analizie wszystkich ofert dokonała wyboru najkorzystniejszej, biorąc
pod uwagę cenę, czas i warunki gwarancji
oraz parametry techniczne wodomierzy.
Z uwagi na ograniczenia sanitarne związane z pandemią COVID – 19 rozpoczęcie
prac montażowych rozpoczęło się w połowie czerwca 2021 roku. Planowany termin
zakończenia całej operacji to I kwartał 2022
roku.
Wodomierze są wyposażone w nadajniki
radiowe umożliwiające bezprzewodową
transmisję danych pomiarowych z urządze-

korzystanie z windy w budynkach, które zamieszkują.
Dlatego też Rada Nadzorcza i Zarząd
SBM „Ateńska”, stojąc przed bardzo trudnym zadaniem zbilansowania kosztów
utrzymania wind w spółdzielczych zasobach z przychodami za ich eksploatację,
będą zmuszeni podjąć decyzję o zmianie
dotychczasowego systemu naliczania opłat
za użytkowanie wind.

Rozważana jest zryczałtowana, miesięczna opłata naliczana – bez
uwzględniania powierzchni mieszkania, ani liczby osób w nim zamieszkujących.

W tym miejscu należy WYRAŹNIE
NAPISAĆ, że problem , któremu poświęciliśmy powyższy artykuł DOTYCZY WYŁĄCZNIE mieszkańców 19
budynków, znajdujących się w zasobach SBM „Ateńska”, w których są
windy.
O ostatecznej decyzji, jaka zostanie podjęta w tym temacie, mieszkańcy budynków
z windami zostaną powiadomieni po zakończeniu szczegółowych analiz ekonomicznych, konsultacjach z mieszkańcami
oraz dokładnym zapoznaniu się z rozwiązaniami zastosowanymi w tej sprawie przez
inne spółdzielnie mieszkaniowe.
(JD)

nia. Wodomierze nadają sygnał radiowy zawierający zakodowaną informację o aktualnych wskazaniach zużycia ciepłej i zimnej
wody.
Warto też wiedzieć, że każda próba jakiejkolwiek ingerencji w budowę urządzenia lub
wpływanie na wielkość wskazań wodomierza zostanie odnotowane w systemie a wygenerowany automatycznie komunikat
ostrzegawczy zostanie przesłany do centrali
operacyjnej systemu. Będzie to wymagało
później postępowania wyjaśniającego.
Odczyt radiowy eliminuje możliwość wystąpienia potencjalnych pomyłek związanych z dotychczasowym tradycyjnym, ręcznym spisywaniem wskazań liczników i
późniejszym wprowadzaniem zebranych
danych do systemu rozliczeniowego.
(ab)
3
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NOWE ALTANY ŚMIETNIKOWE
Od ubiegłego roku Spółdzielnia
sukcesywnie usuwa stare, betonowe
altany śmietnikowe na rzecz nowych, większych rozmiarami konstrukcji metalowych.
We wrześniu br. zmontowano 5 altan na
surowce wtórne, 3 altany przeznaczone do
czasowego składowania gabarytów oraz 5
altan dużych (podwójnych) z wydzielonymi
częściami na odpady segregowane i na
gabaryty.
W przyszłym roku Spółdzielnia planuje
zakończyć akcję wymiany starych, wysłużonych altan na te nowe, estetyczne i prak-

tyczne a co istotne odpowiadające aktualnym wymogom zbiórki i segregacji odpadów
Dotychczasowe murowane altany oprócz
tego, że były już wyeksploatowane, to ich
wielkość była zbyt mała, aby pomieścić w
swoim wnętrzu wszystkie pojemniki na odpady, których przybyło w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi segregacji śmieci. Ponadto, przy dotychczasowych
altanach śmietnikowych znajdowały się wydzielone miejsca na gabaryty, obudowane
z jednej lub dwóch stron specjalnymi osłonami.
Dawniej, kiedy gabaryty były wywożone
raz w tygodniu, ich obecność była prawie
niezauważalna. Jednak, od trzech lat, kiedy
specjalistyczna firma LEKARO, za zgodą
władz m. st. Warszawy wywozi gabaryty
TYLKO RAZ W MIESIĄCU (lub za dodatkową opłatą dwa razy na miesiąc), a wystawianych przy altanach starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego i
tego typu podobnych dużych odpadów
ciągle przybywa.
Niestety wielokrotnie kierowane do
mieszkańców prośby i apele o wystawianie
gabarytów na dwa dni przed ustalonym z
firmą LEKARO terminem ich odbioru - nie
przynoszą rezultatów.
Dlatego też obecnie, kiedy jest tylko taka
możliwość, w zasobach SBM „Ateńska”
stawiane są duże altany śmietnikowe z wydzielonymi powierzchniami na pojemniki
oraz na gabaryty.
(red)

Wywóz odpadów komunalnych

Coraz drożej, dużo gorzej
Od 2013 roku odpady komunalne
z terenu SBM „Ateńska” są odbierane przez firmę LEKARO - na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z Urzędem m. st. Warszawy.
Obecny podział na frakcje odpadów komunalnych przedstawia się następująco :
PAPIER, SZKŁO, BIO, METALE i TWORZYWA
SZTUCZNE oraz ODPADY ZMIESZANE.
Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy częstotliwość odbioru odpadów wygląda następująco:
SZKŁO – odbierane jest 1 x w miesiącu,
PAPIER – 2 x w tygodniu
METALE i TWORZYWA
SZTUCZNE – 2 x w tygodniu,
ODPADY BIO – 1 x w tygodniu,
ODPADY ZMIESZANE – 2 x w tygodniu.
W 2021roku firma LEKARO dużo gorzej
wywiązuje się z terminowego odbioru odpadów komunalnych. W szczególności do4

tyczy to odpadów wielkogabarytowych. Zarząd Spółdzielni podjął działania w celu
rozwiązania tego problemu we własnym zakresie i od ubiegłego roku rozpoczęto stawianie nowych, przestronnych altan śmietnikowych, uwzględniając w nich osobne
miejsce na składowanie gabarytów.
Zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy, wywóz odpadów wielkogabarytowych
do końca 2020 roku odbywał się jeden raz
w miesiącu, na podstawie harmonogramu
(opracowanego według wytycznych Urzędu Miasta), który jest opublikowany na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115,
https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadów.
Z uwagi na to, że tak ograniczona ilość
wywozów była zdecydowanie niewystarczająca, duże ilości gabarytów zalegały tygodniami na wielu posesjach stwarzając
m.in. zagrożenie pożarowe. W związku z
tym, w dniu 14.01.2021r. SBM „Ateńska”
zawarła z firmą LEKARO umowę na dodat-

kowy, odpłatny wywóz gabarytów. Informacja o terminach wywozu, jak co roku, została zamieszczona na klatkach schodowych
we wszystkich spółdzielczych budynkach.
Jednakże pomimo zawarcia dodatkowej
umowy, firma LEKARO nie jest w stanie terminowo wywozić gabarytów, które w dalszym ciągu są odbierane z dużym opóźnieniem. Pomimo pisemnych i telefonicznych
interwencji administratorów już dwukrotnie
zdarzyło się, że dodatkowo płatny – zgodnie z podpisaną umową - wywóz gabarytów nie został zrealizowany i gabaryty zalegały w altanach, aż do dnia wyznaczonego
w harmonogramie przez Urząd m. st. Warszawy. Oczywiście w takich sytuacjach
Spółdzielnia nie ponosi opłat za dodatkowy wywóz gabarytów.
Z uwagi na notoryczne opóźnienia firmy
LEKARO w odbiorze odpadów komunalnych i wielkogabarytowych występujące od
początku 2021 roku, Zarząd SBM „Ateńska” jednoznacznie stwierdza, że umowa
zawarta bezpośrednio z firmą LEKARO (
bez udziału Urzędu m. st. Warszawy) była o
wiele bardziej skuteczna, gdyż umożliwiała
bezpośrednie i natychmiastowe egzekwowanie terminowego odbioru odpadów komunalnych z terenu naszego osiedla.
SBM
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Finał programu termomodernizacji
w SBM „Ateńska”
Niewielu mieszkańców budynków
znajdujących się w zasobach naszej
Spółdzielni pamięta, że mieszkania w
tych domach budowanych głównie w
latach 60, 70 i 80–tych były z reguły
niedogrzane a opłaty za energię
cieplną zawsze stanowiły znaczącą
pozycję w opłacie czynszowej.
Jednak wiele lat temu Zarząd i Rada Nadzorcza SBM „Ateńska”, uzyskując dla tego
projektu akceptację delegatów ówczesnego
Zebrania Przedstawicieli SBM „Ateńska”,
postanowili wspólnie rozpocząć kompleksowy, wieloletni program termomodernizacji
zasobów mieszkaniowych. Była to swoista
ucieczka z pułapki drogiego ciepła.
Termomodernizacja czyli poprawianie
sprawności energetycznej elementów budynku m.in. docieplenie ścian i stropów, wymiana źródeł ciepła i instalacji grzewczych,
wymiana drzwi wejściowych oraz okien na
klatkach schodowych. Na mocy specjalnej
Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych spółdzielnie mieszkaniowe mogły ubiegać się w bankach o kredyt
pokrywający maksymalnie 80 procent kosztów tego rodzaju prac remontowych.
Starając się o kredyt musieliśmy przedstawić bankom tzw. audyt energetyczny,
czyli rodzaj analizy techniczno – ekonomicznej (wykonanej przez specjalistę –
audytora) pokazującej co należy zrobić,
aby podnieść standard cieplny konkretnego budynku. Audyt określał zakres i
parametry termomodernizacji oraz wskazywał jej optymalny wariant.

Przeprowadzenie audytu było gwarancją tego, że dzięki termomodernizacji uzyskamy oszczędności na cieple
pozwalające na częściową spłatę zaciągniętego kredytu bankowego. Po spłaceniu kredytu i odsetek przez Spółdzielnię, Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) wypłacał nam należną premię
termomodernizacyjną. W ten sposób
uzyskaliśmy blisko 3 mln złotych.
Urzędowo ustalono, że wysokość miesięcznej spłaty kredytu i odsetek nie powinna być wyższa od kwoty, którą zaoszczędziliśmy dzięki wykonanej termomodernizacji,
inaczej pisząc – kredyt był spłacany z pieniędzy zaoszczędzonych na opłatach za
dostawę energii cieplnej.
Konsekwentna realizacja programu termomodernizacji w zasobach SBM „Ateńska” umożliwiała sukcesywne zmniejszanie
mocy zamówionej oraz zużycia energii
cieplnej do ogrzewania mieszkań. Mimo rosnących cen dostarczanej nam energii
cieplnej – korzyści z termomodernizacji budynków – pozwoliły utrzymywać cenę za
ogrzewanie naszych mieszkań na podobnym poziomie jak ta, obowiązująca w 2005
roku aż do listopada 2019 roku.
Niestety w kolejnych latach dostawca energii cieplnej, firma Veolia, wielokrotnie w ciągu
roku podwyższała ceny dostarczanego ciepła. W bieżącym roku… już dwukrotnie!
Dlaczego przedstawiamy Czytelnikom te
wszystkie fakty i informacje. A to dlatego,
żeby oficjalnie oznajmić, że w 2021 roku zakończyliśmy prace termomodernizacyjne w
ostatnich budynkach należących do zaso-

bów SBM „Ateńska”. Tym samym dotarliśmy do finału tego wieloletniego programu.
Ale teraz musimy cofnąć się, w tej naszej
historycznej opowieści , do momentu kiedy
SBM „Ateńska” rozpoczynała przygotowania do wieloletniego, rozłożonego na etapy,
programu działań termomodernizacyjnych.
Wtedy, ówczesne Zebranie Przedstawicieli
Członków SBM „Ateńska” podjęło uchwałę
o tym, aby do zakończenia programu termomodernizacji koszty energii cieplnej rozliczać w jednakowy sposób obowiązujący
dla wszystkich budynków znajdujących się
w zasobach SBM „Ateńska”.
Obecnie zakończyliśmy termomodernizację i w związku z tym, Zarząd Spółdzielni przygotował na tegoroczne,
wrześniowe Walne Zgromadzenie, projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez
Członków Spółdzielni zgody na montaż
elektronicznych podzielników ciepła,
celem indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania lokali. Miało to na celu
zachęcenie mieszkańców do oszczędzania, coraz droższej energii cieplnej.
Podczas głosowania Uchwał Walnego
Zgromadzenia na piśmie, które odbyło
się 27 września 2021 roku, Członkowie
SBM „Ateńska” odrzucili propozycję indywidualnego rozliczania kosztów
ogrzewania lokali. Głosów przeciw było
228 natomiast głosów za było 215.
Jednak zobowiązani przepisami prawa
energetycznego jesteśmy zmuszeni rozliczać koszty dostaw energii cieplnej na poszczególne budynki.
(KK)

Przekształcanie użytkowania wieczystego
we własność zakończone sukcesem mieszkańców
SBM „Ateńska”
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo
własności tych gruntów z mocy
prawa na podstawie art. 7 ust. 7-8
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Nie
podlegają takiemu przekształceniu
nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami i lokalami użytkowymi.
W dniu 18 października 2018 r. Rada m.
st. Warszawy podjęła uchwałę nr
LXXV/2128/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie 98% bonifikaty od
opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości m.in. spółdzielniom mieszkaniowym. Bonifikata obejmuje
także opłaty jednorazowe wnoszone za
stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu to jest garaże w budynkach mieszkalnych wielolokalowych

(hale garażowe bądź garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych).
Z uwagi na fakt, że w SBM „Ateńska”
wszystkie grunty są prawnie uregulowane
mogliśmy skorzystać z zapisów wyżej wymienionych uchwał.
W związku z powyższym odnieśliśmy
sukces w przekształcaniu wieczystego
użytkowania gruntów oraz związanej z tym
jednorazowej opłacie przekształceniowej
uwzględniającej 98% bonifikatę, ponieważ
zostały przekształcone wszystkie 15 nieruchomości, to jest 100% budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
Dla 13 nieruchomości, od władz m.st.
Warszawy otrzymaliśmy ostateczne zaświadczenia, że oplata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została
wniesiona w całości. Czekamy jeszcze na
przysłanie z Urzędu m.st. Warszawy końcowych zaświadczeń dla 2 nieruchomości
(budynki mieszkalne) i dla 2 garaży pod-

ziemnych (miejsca postojowe) znajdujących się w budynkach wielolokalowych.
Brak końcowych zaświadczeń dla tych nieruchomości blokuje ustanowienie odrębnej
własności dla lokali, których właściciele wystąpili z wnioskiem o ich przekształcenie.
W związku z przekształceniem wieczystego użytkowania gruntów, po
uwzględnieniu otrzymanej bonifikaty,
SBM „Ateńska” pokryła pełne koszty
przekształcenia. Dzięki temu mieszkańcy nie wnoszą już opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, która w
skali roku ostatnio wynosiła łącznie
ok. 1 mln 300 tys. złotych.
Jednocześnie informujemy, że oplata
przekształceniowa wnoszona miesięcznie
przez właścicieli spółdzielczych lokali od
1.01.2019 r. została rozliczona w nieruchomościach, na które Spółdzielnia otrzymała
z Urzędu m.st. Warszawy ostateczne zaświadczenia o przekształceniu.
(AB)
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Zadłużenie w budynkach wielorodzinnych
SBM "ATEŃSKA"
według stanu na dzień 30.09.2021 r.
Adres

Afrykańska 3
Afrykańska 5
Afrykańska 5A
Afrykańska 7
Afrykańska 8
Afrykańska 10
Afrykańska 12
Afrykańska 12A
Afrykańska 12B
Afrykańska 12C
Afrykańska 12D
Afrykańska 12E
Afrykańska 14
Afrykańska 14B
Afrykańska 14C
Afrykańska 14D
Afrykańska 14E
Afrykańska 14F
Afrykańska 16
Afrykańska 16A
Afrykańska 16B
Afrykańska 16C
Afrykańska 16D
Afrykańska 16E
Arabska 2
Arabska 4
Arabska 6
Arabska 8

kwota
zadłużenia

procentowy
wskaźnik
zadłużenia

89708,89
1452,22
77696,19
12567,43
35915,82
16395,89
32146,90
15229,84
3635,16
46085,24
3534,46
8155,29
29467,81
1025,84
1801,10
1990,64
2013,92
3278,19
13365,70
1142,30
22937,95
31640,30
1882,57
3511,00
2994,09
18232,52
2726,22
2300,40

14,31%
1,03%
56,64%
2,36%
4,96%
2,00%
5,44%
10,74%
2,64%
34,05%
2,79%
5,92%
5,05%
0,74%
1,33%
1,45%
1,54%
2,36%
2,54%
0,87%
16,99%
23,85%
1,38%
2,58%
2,23%
13,16%
2,02%
1,70%

Adres

kwota
zadłużenia

procentowy
wskaźnik
zadłużenia

Arabska 8A
Arabska 8B
Arabska 10
Al. St. Zjednoczonych 16
Al. St. Zjednoczonych 18
Al. St. Zjednoczonych 20
Al. St. Zjednoczonych 20B
Al. St. Zjednoczonych 26
Ateńska 2
Ateńska 6
Ateńska 8
Egipska 3
Egipska 5
Egipska 6
Libijska 16
Lizbońska 2
Lizbońska 4
Lotaryńska
Marokańska 18
Nubijska 1
Nubijska 3
Nubijska 6
Nubijska 8
Saska 2
Saska 4
Saska 6
Saska 8
Saska 10

3374,84
9898,01
15170,83
62777,27
43813,68
79742,33
71607,84
142582,14
13975,59
42664,88
4904,95
14458,62
38486,49
27682,53
160927,09
145339,58
15310,94
20011,76
27829,57
80931,25
49585,62
6052,04
17590,38
28017,14
22055,09
45057,74
58306,06
17487,50

2,45%
7,11%
5,88%
11,55%
8,08%
16,00%
14,12%
10,03%
2,07%
9,13%
1,95%
10,58%
7,40%
5,27%
28,09%
11,57%
2,61%
11,33%
6,67%
14,26%
18,66%
4,43%
11,70%
5,76%
4,54%
9,15%
11,67%
3,01%

SBM „Ateńska” w kwiatach
Nasza Spółdzielnia, już kolejny raz z rzędu, została laureatem konkursu „Saska
Kępa w kwiatach” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy,
oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Konkurs swoją tradycją nawiązuje do czasów historycznego współzawodnictwa
mieszkańców stolicy zainaugurowanego w 1937 roku przez Prezydenta Warszawy
Stefana Starzyńskiego.
Uroczystość zakończenia tegorocznej edycji konkursu odbyła się pod koniec
września 2021 roku w „PROM – ie Kultury” przy ulicy Brukselskiej 23.
Fakt otrzymania nagrody nie powinien dziwić, gdyż powszechnie wiadomo, że
obok pięknych drzew i krzewów, od wiosny aż do późnej jesieni zachwycają różnorodnością kształtów, kolorów i form kwiaty w ogródkach przy budynkach jak
również na balkonach, które sadzą i troskliwie pielęgnują mieszkańcy naszej
Spółdzielni.
Zarząd SBM „Ateńska” dziękuje tym wszystkim, którzy wolny czas poświęcają
na dbałość o atrakcyjny wygląd przydomowych ogródków i balkonów a tym
samym przyczyniają się do upiększania całego osiedla.

Zarząd SBM „Ateńska”
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Dom Kultury ORION:
Kultura napędzana tęsknotą
Osiemnaście miesięcy. Tyle czasu, z
małymi wyjątkami, „Orion” był zamknięty z powodu pandemii. W tym
czasie, przez kilka tygodni, udało się
przeprowadzić niektóre zajęcia gimnastyczne, kilka spotkań chóru. W 2020
r., w okrojonej formie zorganizowaliśmy „Lato w mieście”, ale w 2021 r. nawet to się nie udało.

Prawdziwe oblężenie mamy
na
zajęciach
sportowych i
plastycznych
dla dzieci. Bardzo
prężnie
działa sekcja
brydżowa przy
Klubie Seniora,
Naszą podstawową formą aktywności
choć tam, móstały się media społecznościowe, co przywiąc
żartem,
sporzyło nam widowni internetowej, ale
zawsze brakuje
oczywiście nie mogło zastąpić spotkań w
„czwartego” –
naszym ośrodku.
zapraszamy
Z tym większą nadzieją otworzyliśmy
więc chętnych!
Ewa Matryba i Tomasz Bieliński - Bajka o leniwym królu
nasze podwoje we wrześniu tego roku. ZaOd połowy
(Poranek teatralny dla dzieci)
czął się czas intensywnego nadrabiania
września wróciły
sportowych i artystycznych zaległości.
do nas również
Jak można się było spodziewać nasza
wydarzenia artystyczne, zarówno w tradywspółpracy Domu Kultury „Orion” z Urzęoferta spotkała się bardzo dużym zainterecyjnej, formule „Poranków teatralnych dla
dem Dzielnicy Praga Południe.
sowaniem mieszkańców. Niemal natychdzieci” czy „Festiwalu trzeciego wieku”, jak
Zawsze pełna sala dobitnie świadczy o
miast zajęte zostały wszystkie miejsca w
i w postaci nowych cykli „Spotkań z tetym, jak bardzo wszyscy stęsknili się za
grupach porannej gimnastyki dla seniorów
atrem” i „Spotkań z muzyką”. Wszystkie te
sztuką, ale także za kontaktem z innymi
i popołudniowej gimnastyki dla dorosłych.
projekty są efektem wieloletniej, owocnej
ludźmi i jak bardzo potrzebne są takie lokalne ośrodki kultury jak nasz „Orion”.
Oczywiście stwierdzenie „zawsze pełna
sala” jest opatrzone małą gwiazdką, pod
którą kryje się nieszczęsny reżim sanitarny.
Nieszczęsny, bo wciąż obowiązujące obostrzenia i rosnąca liczba zakażeń dowodzą, że zaraza jeszcze nie została pokonana, że w razie nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności połączonego z indywidualnym, czy społecznym brakiem odpowiedzialności czekają nas kolejne ograniczenia, a w skrajnym przypadku zakaz
działalności.
Mamy jednak nadzieję, że ten czarny
scenariusz się nie zrealizuje. Wielką szkodą
byłby brak realizacji bogatego programu
zajęć i wydarzeń zaplanowanych do końca
roku.
W najbliższym czasie zaprosimy widzów
na recital piosenek Wiery Gran, potem na
spektakle. Najpierw pod koniec październiRecital Zespołu Wokalnego ORION (IV Festiwal Trzeciego Wieku)
ka dla dzieci, następnie na początku listopada dla dorosłej widowni. Święto Niepodległości uczcimy koncertem Zespołu
Wokalnego Orion, ciekawym wykładem o
nieznanych szerzej aspektach odzyskania
niepodległości przez Polskę, a zakończymy spektaklem „Kochając Marszałka” –
czyli krótką opowieścią o Józefie Piłsudskim widzianego z perspektywy jego żony,
Aleksandry Piłsudskiej.
W drugiej połowie listopada zaprosimy
na kolejne koncerty i spektakle. Ostatnim
wydarzeniem w tym roku kalendarzowym
(12 grudnia) będzie Spotkanie Wigilijne połączone z niespodzianką dla dzieci.
O wszystkich wydarzeniach na bieżąco
informujemy na plakatach rozwieszanych
na klatkach schodowych naszego osiedla
oraz na naszej stronie na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Majewska i Małgorzata Trybalska - Kup pan puder
(IV Festiwal Trzeciego Wieku)

Paweł Rusinowski
Dyrektor DK „Orion”
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Wspomnienie z żałobnej karty
W połowie września 2021 roku odszedł z szeregów działaczy SBM „Ateńska” pan JERZY ROMANOW.
Był wieloletnim członkiem naszej spółdzielni. Na Walnym
Zgromadzeniu SBM „Ateńska”, w październiku 2017 roku, został wybrany w skład Rady Nadzorczej. W strukturze RN aktywnie działał w Komisji Techniczno – Ekonomicznej.

Od 2015 roku był przewodniczącym Komitetu Parkingowego przy ul. Afrykańskiej 12. Zrezygnował z tej funkcji w momencie wejścia w skład Rady Nadzorczej SBM „Ateńska”.
Pan JERZY ROMANOW pozostanie w naszej pamięci
jako osoba pełna życzliwości i chęci do twórczej pracy na
rzecz społeczności SBM „Ateńska”.

APEL

SBM „ATEŃSKA” WYNAJMIE
SAMODZIELNY LOKAL

W związku z tym, że mieszkamy w budynkach wielorodzinnych o takiej konstrukcji, że słychać dosłownie każdy dźwięk
przenoszący się z mieszkania do mieszkania i między piętrami - apelujemy o przestrzeganie CISZY NOCNEJ obowiązującej w godzinach 22.00 – 6.00.
Uszanujmy prawo sąsiadów do odpoczynku, często po całym dniu ciężkiej
pracy. Bądźmy dla siebie dźwiękowo życzliwi, to naprawdę nic nas nie będzie kosztowało!
Niech zamieszkiwanie w bloku będzie
wzorem przyjaznych, dobrosąsiedzkich
relacji a nie bezgraniczną udręką …

(BUDYNEK) PRZY ul. ARABSKIEJ 1
O POW. 47,00 m2
TELEFONY KONTAKTOWE:
603 703 870 ; 22 672 03 24 wew. 5

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa

Dyżury:

ul. Arabska 9

www.sbm-atenska.pl

Rada Nadzorcza SBM „ATEŃSKA”
Zarząd SBM „ATEŃSKA”
Dzielnicowy Komisariatu Policji

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki
wtorki
środy
czwartki
piątki

10:00-18:00
7:30-16:00
7:30-15:30
10:00-18:00
7:30-15:00

Punkt przyjęć korespondencji:

w godzinach pracy Spółdzielni

czwartki
czwartki
pierwszy poniedziałek miesiąca
Urząd Dzielnicy
Praga Południe

ul. Grochowska 274
– Centrala:
tel. 22 44 35 555
– Delegatura Biura
Administracji i Spraw
Obywatelskich
tel. 22 44 35 130
22 44 35 132
– Wydział Obsługi
Mieszkańców
22 44 35 157

Telefony:

Sekretariat:
Dział Księgowości:
Dział Eksploatacji:
Dział Członkowski:
Dział Techniczny:

tel. 22 672 03 24
fax 22 671 49 13
tel. 22 672 36 68
tel. 22 671 81 98
tel. 22 672 03 24
w. 3
tel. 22 617 50 79

Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 2:

ul. Walecznych 59

17:00-18:00
16:00-18:00
17:00-18:00

Telefon alarmowy miejski:

Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MPWiK
VEOLIA (SPEC)
Pogotowie Gazowe

112

tel. 997
tel. 998
tel. 999
tel. 994
tel. 993
tel. 992

Telefon alarmowy Spółdzielni:

Pogotowie c.o. 698 920 431, 517 497 512
i Wod.-Kan., 797 796 957, 22 666 17 14
Gazowe Spółdzielni
602 632 573
Pogotowie Elektryczne 601 294 676
Pogotowie Dźwigowe
605 608 939
Konserwator dźwigów 22 672 08 34

tel. 22 277 33 40
Komisariat Policji Praga-Płd
I Rewir Dzielnicowy

Straż Miejska m. st. Warszawy:

ul. Kobielska 5

linia bezpł. 986
fax 22 619 15 86
dyżurny 22 741 32 10
22 741 34 41

ul. Umińskiego 22
tel. 47 723 83 88
Oficer dyżurny
tel. 47 723 76 55
(ul. Grenadierów 73/75)
Kierownik
Rewiru Dzielnicowych tel. 47 723 82 56

Wydawca: SBM „ATEŃSKA“.
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Gazetę redaguje kolegium redakcyjne. Sekretarz redakcji: Justyna Starczyńska.
Adres redakcji: 03-977 Warszawa, ul. Arabska 9.
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