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I. STAN ORGANIZACYJNY
Siedziba główna Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy mieści się w Warszawie przy ul. Walewskiej 4.
W strukturze organizacyjnej Zakładu wydzielone są cztery Administracje Nieruchomości, stanowiące
podstawowe komórki organizacyjne przeznaczone do obsługi mieszkańców, a w szczególności
najemców i użytkowników lokali, którzy prowadzą działalność na terenie Dzielnicy Praga-Południe.
Siedziby Administracji Nieruchomościami znajdują się w następujących lokalizacjach:
1)

AN 1 - przy ul. Niekłańskiej 35a,

2)

AN 5 - przy ul. Siennickiej 44,

3)

AN 6 - przy ul. Sulejkowskiej 45,

4)

AN 7 - przy ul. Hetmańskiej 25.

1.1. Status prawny
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest
jednostką budżetową m.st. Warszawy.

1.2. Działalność statutowa
Zakład wykonuje zadania statutowe, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/1022/2004 Rady miasta stołecznego
Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st.
Warszawy pod nazwą „Zakład Administrowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe w
Gminie Warszawa-Centrum” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”.
Do podstawowych zadań statutowych Zakładu należy:
1)

gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami
prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do
zakresu działania Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy:

2)

a)

lokalowym zasobem m.st. Warszawy,

b)

powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy;

podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania
wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego;

3)

wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu
do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy –
powierzonych przez organy Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

1.3. Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny Zakładu, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowi załącznik do
sprawozdania.
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II. ZATRUDNIENIE
2.1. Stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia przedstawia tabela nr 1
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia
wg stanu na 31 grudnia

wg stanu na 31 grudnia

Zatrudnienie w etatach

roku, za który składane

roku poprzedniego
Ogółem (a+b)

jest sprawozdanie

272,767

267,717

217,767

210,217

28,5

26,5

17,65

19,05

55

48,5

51,5

45

3,5

3,5

w tym
a) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
nierobotniczych, w tym:
administratorzy, inspektorzy i inni pracownicy na
stanowiskach zajmujących się administrowaniem
budynków/lokali
inspektorzy nadzoru
b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych, w tym:
Dozorcy
pozostali pracownicy na stanowiskach robotniczych

W tabeli nie uwzględniono pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.
Pełnomocnicy ds. wspólnot mieszkaniowych:
a)

liczba pracowników w etatach, którzy wykonują pracę jako Pełnomocnik i jest to ich główne
zadanie wynikające z zakresu obowiązków w jednostce: 6 etatów obsadzonych i 3 wakaty
(stan na 31 grudnia 2021 roku).

b)

liczba pracowników, którzy w 2021 roku wykonywali funkcję Pełnomocnika ds. wspólnot
mieszkaniowych dodatkowo np. we wzmożonych okresach związanych z organizowaniem
zebrań wspólnot mieszkaniowych, ale nie jest to ich główne zadanie wynikające z zakresu
obowiązków: 2 pracowników.

2.2. Fluktuacja kadr
W roku 2021 przeprowadzono 76 postępowań rekrutacyjnych. Nabór kandydatów na stanowiska
urzędnicze w Zakład był otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych
oraz pozostałe informacje zamieszczane były na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na
tablicach informacyjnych w Zakład oraz serwisie internetowym.
W roku 2021 w Zakładzie zatrudnionych zostało 46 osób (w tym zatrudnienie na czas określony w
celu zastępstwa), z 53 pracownikami została rozwiązana umowa o pracę (rozwiązanie umowy o pracę
z powodu przejścia na emeryturę lub rentę – 13 osób, wypowiedzenie umowy o pracę przez
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pracownika lub przez pracodawcę – 6 osób, porozumienie stron – 18 osób, z upływem czasu na jaki
zawarto umowę – 11 osób, przeniesienie służbowe – 3 osoby, wygaśnięcie umowy – 2 osoby).
W roku 2021 Zakład obsługiwał 234 skierowania wystawione przez sąd do wykonania kontrolowanej
nieodpłatnej pracy na cel społeczny lub pracy społecznie użytecznej. Osoby wykonujące karę
ograniczenia wolności przed przystąpieniem do pracy odbyły szkolenie z zakresu bhp. Skazani
wykonywali prace porządkowe na terenie Administracji Nieruchomości. Miesięcznie w Zakładzie
pracę wykonywało ok. 47 osób. W związku z istniejącym stanem epidemii na terenie kraju w okresie
od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku ww. prace były wstrzymane. Po zakończeniu każdego
miesiąca kalendarzowego oraz na wezwanie, do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe przekazywane były informacje o pracy tych osób.
W roku 2021 Zakład kontynuował współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga–
Południe w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne. Przyjęto 3
osoby, które świadczyły nieodpłatnie prace biurowo-administracyjne, m.in. pomoc przy archiwizacji.
Na 31 grudnia 2021 roku w Zakładzie było nieobsadzone 23,2 etatu, w tym na stanowiskach
nierobotniczych 14,7 etatu, na stanowiskach robotniczych 8,5 etatów.

2.3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W roku 2021 Zakład podnosił kwalifikacje zawodowe pracowników poprzez:
a) zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla 56 osób na kwotę 15.000,00 zł.,
b) realizację umów z pracownikami w związku z kontynuacją nauki w szkołach wyższych na
kwotę 10.000 zł.,
c) realizację umów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – zawarto 3 umowy
Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temat szkolenia
Odbiory budowlane wg najnowszych wytycznych na 2021 rok
Zasady odliczania VAT w 100%, częściowe odliczanie proporcją oraz preproporcją
Pracownicze plany kapitałowe na listach płac w 2021 roku - wpłaty do PPK w praktyce
Kompendium prawa pracy 2021 - praktyczne podejście do prawa pracy
Naprawianie błędów w płacach - korekty składek, korekty zaliczek, zmiany w płacach
Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne
uprawnienia rodziców - pracowników w dobie COVID-19
Prawo pracy dla zarządzających pracownikami
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego, ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych
Problematyka rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych w dobie epidemii koronawirusa
Place zabaw i obiekty małej architektury - obowiązki właścicieli w zagrożeniu epidemicznym i
po ustaniu pandemii
Oszczędna, nowoczesna i ekologiczna nieruchomość. Zarząd nieruchomością wspólną
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12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

Dochodzenie należności z tytułu najmu mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych nowe regulacje ustawowe w zakresie windykacji oraz zasad udzielania ulg w spłacie
powstałych zaległości
Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzanie zespołami w warunkach
zmiany, stresu, pod presją
Prawo pracy w 2021 roku - najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne
Modernizacja ciepłownictwa - konferencja
Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej
Prawo budowlane w 2021 roku - duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1 i 5 lipca 2021
roku
Zmiany w metodyce rozliczeń mediów z użytkownikami lokali i nowe obowiązku i
władających. Prawo i orzecznictwo na wybranych przykładach, w tym wspólnot
mieszkaniowych
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory
protokołów
Instrukcja kancelaryjna i JRWA - obieg i archiwizacja dokumentów w urzędzie
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
RODO od podstaw
Prawo pracy w 2021 i 2022 roku - najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości
interpretacyjne oraz planowane zmiany. Jak dyrektywa work-life balance i strategia
demograficzna 2040 zmienią polski Kodeks pracy
Kompendium obowiązujących przepisów prawa oraz nadchodzących zmian w Kodeksie pracy
w 2022 roku planowane na dzień 15 listopada 2021 roku.
Problematyka rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych

III. ZASOBY – dane liczbowe
3.1. Zasoby lokalowe administrowane przez jednostkę
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w administracji Zakładu znajdowało się 11 902 lokali gminnych w
1380 budynkach m.st. Warszawy, wspólnot mieszkaniowych oraz w budynku TBS Warszawa Północ
Sp. z o. o.
Ogólna powierzchnia zasobu lokalowego Miasta administrowanego przez Zakład na koniec roku
wyniosła 497 046,90 m2 .
Liczbę i powierzchnię zasobów lokalowych m.st. Warszawy, którymi Zakład zarządzał i na które
ponosił wydatki, przedstawia tabela nr 2
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Tabela nr 2. Liczba i powierzchnia zasobów lokalowych m.st. Warszawy, którymi Zakład zarządzał i na
które ponosił wydatki, stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
Zasób w budynkach
Zasób we
stanowiących
Zasób
Wyszczególnienie
wspólnotach
Ogółem
własność m.st.
pozostały
mieszkaniowych
Warszawy
1

2

3

(1+2+3)

Budynki (w szt.) w tym:

708

667

5

1380

mieszkalne i użytkowe

552

666

5

1223

budynki garażowe

156

1

0

157

Lokale (w szt.) w, tym:

5569

6283

50

11902

Mieszkalne

4562

5593

50

10205

Użytkowe

537

479

0

1016

Garaże

384

79

0

463

7

73

0

80

79

59

0

138

240241,56

254731,65

2073,69

497046,90

179941,96

217677,55

2073,69

399693,20

49363,94

33460,64

0

82824,58

9165,49

1380,56

0

10546,05

39,00

446,89

0

485,89

1731,17

1766,01

0

3497,18

boksy garażowe
pomieszczenia gospodarcze
Powierzchnia lokali i
pomieszczeń (w m2), w tym:
mieszkalne
Użytkowe
Garaże
boksy garażowe
pomieszczenia gospodarcze

Lokale wymienione jako zasób pozostały:
1)

25 lokali mieszkalnych znajduje się w 5 budynkach, które nie zostały objęte dekretem z dnia 26
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U.
z 1945 r., Nr 50, poz. 279) znajdujących się przy:
a) ul. Czechowickiej 2,
b) ul. Jordanowskiej 5,
c) ul. Naddnieprzańskiej 1A,
d) ul. Osada Ojców 20,
e) ul. Osada Ojców 42.

2)

25 lokali mieszkalnych znajduje się w budynku TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. przy ulicy
T. Korzona 101, którymi Zakład administruje na podstawie uchwały Nr 2009/2020 Zarządu
Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z 17 lutego 2020 r.

3.2. Zasoby nieruchomości niezabudowanych administrowanych przez jednostkę
Zasoby nieruchomości niezabudowanych, administrowanych przez jednostkę przedstawia tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Zasoby nieruchomości niezabudowanych, administrowanych przez jednostkę
Stan na 31 grudnia roku, za który jest sprawozdanie

Powierzchnia administrowana (m2)

1 124 896

Powierzchnia łączna
w tym:

563 108

Powierzchnia utwardzona

561 788

Powierzchnia terenów zieleni

3.3. Zmiany w ewidencji zasobów i powierzchni administrowanej w ciągu roku
sprawozdawczego
3.3.1 Zmniejszenie stanu zasobów
Zmniejszenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4. Zmniejszenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki
Opis

Liczba

1. Nieruchomości przekazane w zarząd i administrowanie innemu podmiotowi

Powierzchnia
6

323,45

0

0,00

0

0,00

4. Rozbiórki

2

118,26

5. Nieruchomości sprzedane /lokal mieszkalny/

1

68,28

9

509,99

9

509,99

z tego lokale mieszkalne

5

360,99

lokale użytkowe i garaże

4

149,00

3

0,00

0

0,00

Ogółem zmniejszenie lokali 5a + 6 + 7

12

509,99

z tego lokale mieszkalne

5

360,99

lokale użytkowe i garaże

7

149,00

(np. innej jednostce organizacyjnej miasta)
2. Nieruchomości zabudowane przekazane następcom prawnym dawnych
właścicieli
3. Nieruchomości niezabudowane przekazane następcom prawnym dawnych
właścicieli

Razem 1-5
5 a) Lokale ujęte w nieruchomościach w pkt 1-5

6. Połączenia lokali - powierzchnia nie uległa zmniejszeniu
7. Lokale niespełniające wymogów prawa budowlanego, zdjęte z ewidencji
zasobu

3.3.2. Zwiększenia stanu zasobów
Zwiększenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki przedstawia tabela nr 5.
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Tabela nr 5. Zwiększenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki
Opis

Liczba

Powierzchnia

1.Nieruchomości zabudowane* przejęte w zarząd i administrowanie w tym:

9

2615,97

a. z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi/użytkowymi

0

0,00

b. darowizna

0

0,00

c. zakup budynku/lokalu

0

0,00

d. spadek

0

0,00

e. podnajem - lokale TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

0

0,00

9

2615,97

8

1102,97

z tego lokale mieszkalne

1

148,01

lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże

8

954,96

1

270,00

f. inne – m.in. przejęte lokale na podstawie Uchwał Zarządu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, wyroku
Sądu.
Lokale ogółem ujęte w punkcie 1

2. Nieruchomości niezabudowane przejęte w zarząd i administrowanie

* w tym grunt o powierzchni 1513,00 m2

3.4. Zmiana sposobu użytkowania
Zmiany w sposobie użytkowania lokali przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6. Zmiany sposobu użytkowania
Opis

liczba

powierzchnia

z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy

2

47,00

z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

0

0

z lokalu mieszkalnego na pomieszczenie gospodarcze

1

16,14

z garażu na pomieszczenie gospodarcze

0

0

3.5. Podnajem lokali mieszkalnych, wynajmowanych od innych właścicieli
Podnajem lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 7.
Tabela nr 7. Podnajem lokali mieszkalnych, wynajmowanych od innych właścicieli
lp.

liczba lokali

1

powierzchnia lokali
25

stawka płacona właścicielowi
1.047,61

8,94 zł/m2/m-c

25 lokali mieszkalnych znajduje się w budynku TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. położonym przy
ul. T. Korzona 101. Lokale zostały przekazane do administrowania i zarządzania Zakładowi na
podstawie Uchwały Nr 2009/2020 Zarządu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z 17 lutego
2020 r. Zgodnie z uchwałą lokale zostały przeznaczone dla osób, których gospodarstwa domowe
osiągają niski dochód.

3.6. Liczba i powierzchnia pustostanów w zasobie lokali mieszkalnych.
Informacje dotyczące pustostanów lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 8.
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Tabela nr 8. Pustostany
Wyszczególnienie

liczba lokali

1. Remonty pustostanów
178*
a) liczba lokali wyremontowanych w roku, za który składane jest sprawozdanie
178
b) powierzchnia wyremontowanych pustostanów w (m 2)
6 275,29
c) wydatki poniesione na remonty pustostanów (w zł)
6 625 776,13
2. Liczba pustostanów nadających się do zasiedlenia na 31.12. roku, za który
399
składane jest sprawozdanie, w tym:
a) w nowym budownictwie
0
b) po remoncie
29
c) do remontu
370
3. Liczba pustostanów na 31.12. nie nadających się do zasiedlenia (a+b+c+d+e), w
856
tym:
a) w budynkach z roszczeniami na etapie uniemożliwiającym zasiedlenie
203
b) wyłączonych z eksploatacji w wyniku decyzji PINB i innych decyzji
542
w tym całe budynki
c) lokale niesamodzielne
2
d) w budynkach przeznaczonych do sprzedaży , rozbiórki lub remontu kapitalnego
36
(całościowego)
73
e) Lokale substandardowe

liczba
budynków
x
x
X
X
X
0
X
X
X
X
X
123
X
8
X

*178 lokali wyremontowanych w 149 budynkach

IV. REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
4.1. Elektroniczna Ewidencja Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy1 Zakład prowadzi Elektroniczną ewidencję
zasobów lokalowych m.st. Warszawy w systemie SEIZBIL.
Zakład nie korzysta z innych programów do prowadzenia ewidencji.

4.2. Lokale mieszkalne
4.2.1. Liczba zawartych umów najmu, aneksów, w tym zamiany, regulacje, nowe zasiedlenia,
najem socjalny
I. Umowy najmu zawarte w 2021 r.
Liczba zawartych umów

283
w tym:

a. umowy najmu lokalu mieszkalnego

136

b. umowy najmu socjalnego lokalu

134

c. najem tymczasowych pomieszczeń

10

d. zamiany pomiędzy najemcami będącymi stroną umowy najmu

1

3

Zarządzenie nr 137/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie systemu
informatycznego, w którym prowadzona będzie elektroniczna ewidencja zasobów lokalowych m.st. Warszawy
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II. Aneksy do umowy najmu lokalu mieszkalnego
Liczba zawartych aneksów

158
w tym:

a. art.691 Kc Podmioty wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy § 1. W razie śmierci
najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący
współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był
obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym
pożyciu z najemcą.

64

b. potwierdzające prawa do lokalu (regulacje)

47

c. pozostałe m.in. (zmiana nazwiska, powierzchni, struktury lokalu, terminu płatności)

47

4.2.2. Realizacja programu Poznaj swojego najemcę
Wyniki przeprowadzania programu weryfikacji sposobu wykorzystania mieszkaniowego zasobu
Miasta przedstawia tabela nr 9.
Tabela nr 9. Wyniki przeprowadzania programu weryfikacji sposobu wykorzystania mieszkaniowego
zasobu Miasta w 2021 r.
Liczba lokali wyznaczonych do zweryfikowania przez poszczególnych
administratorów w 2021 r.
Liczba lokali zweryfikowanych formalnie poprzez rozesłanie
ankiety/oświadczenia w 2021 r.

2010
897

Liczba lokali zweryfikowanych poprzez bezpośredni kontakt w 2021 r. (tj.
w których na skutek wizyty odebrano oświadczenie)
Liczba lokali zweryfikowanych poprzez odebranie oświadczenia w
siedzibie administracji/organu/jednostki

Liczba
stwierdzonych
nieprawidłowości
w 2021 r.

Liczba lokali, które nie zostały zweryfikowane w drodze bezpośredniego
kontaktu w ciągu ostatnich 3 lat

0
291
5574

art.11 ust. 2 pkt. 3 podnajmowanie lokalu bez zgody
właściciela

2

art.11 ust. 3 pkt. 1 niezamieszkiwanie najemcy w lokalu

7

art.11 ust. 3 pkt. 2 posiadanie tytułu prawnego do innego
lokalu

0

inne nieprawidłowości (art.11 ust. 2 pkt 2 )

55

Liczba dokonanych wypowiedzeń umów najmu w wyniku prowadzenia
programu PSN w 2021 r.

64

Liczba wszczętych postępowań sądowych w wyniku prowadzenia
programu PSN w 2021 r.

0

Liczba odzyskanych lokali w wyniku prowadzenia programu PSN w 2021 r.

0

Inne działania podjęte w ramach programu PSN w 2021 r.
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Wezwania do Administracji,
wezwania do opróżnienia
lokalu, kontakt telefoniczny,
informowanie o prawach i
obowiązkach wynikających z
najmu lokalu, wezwania do
regulacji tytułu prawnego do
lokalu, sukcesywne
prowadzenie PSN

4.2.3. Wypowiedzenia z powodu: podnajmu, niezamieszkiwania, posiadania innego lokalu,
innych powodów.
Liczbę dokonanych wypowiedzeń umów najmu przedstawia tabela nr 10.
Tabela nr 10. Liczba dokonanych wypowiedzeń umów najmu w 2021 r.
1.

art.11 ust. 2 pkt.3 (podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela)

2

2.

art.11 ust. 3 pkt.1 (niezamieszkiwanie najemcy w lokalu)

8

3.

art.11 ust. 3 pkt.2 (posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu)

0

4.

art. 11 ust 2 pkt 1 (wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem i

1

zakłócanie porządku)
5.

art. 11 ust 2 pkt 2 (zaległości czynszowe)

75

6.

art. 13 (wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu)

0

Liczba zgłoszonych wypowiedzeń w trybie art. 11 ust. 5 ustawy (z budynków nie

0

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy)
Liczba wszystkich dokonanych wypowiedzeń stan na dzień 31.12 (suma poz. 1-6)

86

4.2.4. Mieszkania wynajęte organizacjom społecznym
Informacje dotyczące mieszkań wynajętych organizacjom społecznym przedstawia tabela nr 11.
Tabela nr 11. Mieszkania wynajęte organizacjom społecznym
Obecnie wynajęte organizacjom

Wynajęte organizacjom

społecznym

społecznym w danym roku

liczba

Powierzchnia

liczba

0

Zakończone umowy najmu

powierzchnia

0

0

liczba
0

powierzchnia
0

4.2.5. Lokale w placówkach oświatowych, którymi zarządza jednostka
Informacje dotyczące lokali w budynkach oświatowych przedstawia tabela nr 12.
Tabela nr 12. Lokale w placówkach oświatowych
lp.

Ulica

nr domu

nr lokalu

powierzchnia
lokalu

usytuowanie w budynku
oświatowym (szkoła) czy w
osobnym budynku

1 Białowieska

22

1

48,11 Szkoła

2 Grochowska

346/348

1

58,12 Szkoła

3 Kamionkowska

36/44

2

45,65 Szkoła

4 Kobielska

5

1

44,85 Szkoła

5 Saska

59

1

25,37 Szkoła

6 Siennicka

15

2

48,39 Szkoła
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0

7 Skaryszewska

8

1,2

78,88 Szkoła

8 Weterynaryjna

3

2

42,80 Szkoła

9 Zagójska

1

1,2

100,57 Szkoła

44

1,2

116,32 Szkoła

10 Zwycięzców

4.3. Lokale użytkowe
Zestawienie danych dotyczących lokali użytkowych (w tym garaży) zawiera tabela nr 13.
Tabela nr 13. Lokale użytkowe
Stan na 31 grudnia roku
sprawozdawczego

Opis
1. Lokale użytkowe (bez garaży, miejsc postojowych i boksów motocyklowych)

1016
1a) Liczba lokali wynajętych

754

1b) Liczba pustostanów

262

1b)1. do wynajęcia ogółem, w tym
handlowo-usługowe

155
52

gastronomiczne

0

magazynowe

20

biurowe

28

pracownie do prowadzenia działalności twórczej

2

inne lokale użytkowe

50

1b).2 wieloletnie pustostany ze względu na zły stan techniczny nadające się do
przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze lub inne

3

1c) Postępowania na najem lokali użytkowych - konkursy
Liczba przeprowadzonych konkursów2

10

Liczba lokali wynajętych

37

najwyższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową
najniższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową
średnia stawka netto za 1m2 (suma czynszów wynajętych lokali podzielona przez
powierzchnię wynajętych lokali)

211,30
10,00
32,11

1d) Postępowania na najem lokali użytkowych - przetargi
Liczba przeprowadzonych przetargów

0

Liczba lokali wynajętych

0

najwyższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową

0

najniższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową
średnia stawka netto za 1m2 (suma czynszów wynajętych lokali podzielona przez
powierzchnię wynajętych lokali)

0

1e) najem krótkotrwały - liczba lokali udostępnionych w tej procedurze
1f) Działania na rzecz zachowania różnorodności usług w l.u. - konkursy
profilowane

0

Liczba przeprowadzonych konkursów profilowanych

6

2

Konkursy na najem lokali użytkowych przeprowadza Urząd Dzielnicy Praga-Południe - Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
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0

Liczba lokali wynajętych w konkursach profilowanych

5

najwyższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową

141,00

najniższa stawka netto (zł/m2) za pow. podstawową
średnia stawka netto za 1m2 (suma czynszów wynajętych lokali podzielona przez
powierzchnię wynajętych lokali)

10,00
22,72

2. Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe
Liczba ogłoszonych konkursów

1

Liczba garaży i miejsc postojowych (łącznie) wynajętych w konkursach

6

4.4. Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych
W 2021 r. udostępniono 21,99 m2 powierzchni budynków pod instalacje reklam oraz 62m2
powierzchni dachów pod instalacje urządzeń nadawczych.

4.5. Dzierżawa nieruchomości gruntowych
4.5.1. Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz
mieszkańców
W 2021 roku zawarto 427 umów dzierżawy.
118 613,42 m2

Łączna wydzierżawiona powierzchnia:
Dochody z dzierżawy (w tym odszkodowania za bezumowne korzystanie):

1 908 024,08 zł

Grunty m. st. Warszawy wydzierżawiano na następujące cele niekomercyjne:
1)

podwórza niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,

2)

altany śmietnikowe i miejsca do ustawiania pojemników na odpady,

3)

parkingi niekomercyjne i pojedyncze miejsca postojowe,

4)

zaplecza budowy, w tym rusztowania, zaplecza sanitarne itp.,

5)

ogródki przydomowe indywidualne,

6)

garaże wzniesione ze środków własnych dzierżawców,

7)

kontenery na odpady budowlane w przypadku remontów w lokalach.

4.5.2. Dzierżawa gruntów na cele komercyjne
W 2021 roku zawarto 36 umów dzierżawy.
23 113,97 m2

Łączna wydzierżawiona powierzchnia:
Dochody (w tym odszkodowania za bezumowne korzystanie):

1 475 295,43 zł

Wydzierżawianie nieruchomości m.st. Warszawy obejmowało grunty przekazane najemcom lokali
użytkowych prowadzącym działalność gospodarczą, korzystających z tych gruntów np. w formie
ogródków gastronomicznych, nieruchomości zajęte pod pawilony handlowe i usługowe, wybudowane
ze środków własnych dzierżawców, wraz z terenami niezbędnymi do obsługi pawilonów, a także tereny
służące jako zaplecza budowy deweloperów.
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4.6. Windykacja należności
Bieżąca windykacja należności była prowadzona w celu zmniejszenia zadłużenia na kontach lokali
mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam oraz dzierżaw terenów, a także spowodowania
systematycznego regulowania bieżących opłat.
Kontynuowana jest rozpoczęta w 2019 r. realizacja Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XIII/295/2019 z
dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy. Uchwała ma na celu zwiększenie
wpływów z tytułu spłaty zadłużenia oraz utrwalenie zasady terminowego wnoszenia bieżących opłat
za zajmowane lokale mieszkalne. Do restrukturyzacji zadłużenia mogli przystąpić dłużnicy, którzy na
31 grudnia 2018 r. zalegali z opłatami. Dłużnicy składali stosowny wniosek (wnioski przyjmowane były
do 29 czerwca 2021 r.), a następnie podpisywali przygotowaną umowę. Po wypełnieniu warunków
umowy i uchwały nastąpi restrukturyzacja zadłużenia. Efektem końcowym będzie umorzenie części
zadłużenia zgodnie z zawarta umową. Dłużnik mógł skorzystać z następujących form restrukturyzacji
zadłużenia:
a)
b)
c)
d)

jednorazowa wpłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, po 4 latach
terminowego wnoszenia bieżących opłat nastąpi umorzenie 60% zadłużenia,
spłata 60% zadłużenia w ratach i w czasie obowiązywania umowy terminowego wnoszenia
bieżących opłat po czym nastąpi umorzenie 60% zadłużenia,
spłata 40% zadłużenia w ratach dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną w
czasie powstania zadłużenia,
spłata 60% zadłużenia, za które dłużnicy odpowiadają solidarnie, wyliczonego dla tzw.
dłużnika solidarnego, jako części zadłużenia przypadająca na dłużnika składającego wniosek
o restrukturyzację zadłużenia. W tym przypadku dłużnik musi znajdować się w trudnej
sytuacji materialnej czy zdrowotnej.

Inną formą prowadzenia windykacji było funkcjonowanie komisji Zakładu ds. zaległości czynszowych.
Komisja działa w oparciu o Uchwałę nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o
charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków pomocy publicznej. Uchwała pozwala na
rozłożenie na raty, odroczenie spłaty lub umorzenie części lub całości zadłużenia nieprzekraczającego
20 000,00 zł przez Dyrektora Zakładu.
W celu wzmocnienia działań windykacyjnych w 2021 r. Zakład podpisał umowę o współpracy z firmą
BIG InfoMonitor S.A. Współpraca obejmuje wysyłanie wezwań do zapłaty za pośrednictwem i na
papierze firmowym BIG InfoMonitor S.A. do dłużników Zakładu. Tego rodzaju wezwania, z klauzulą o
możliwości wpisania na listę dłużników, którą prowadzi ta firma, mają na celu zmobilizować osoby
zalegające z opłatami do szybszego reagowania na pojawiające się zadłużenie i kontaktu z Zakładem.
Dla najemców, którzy mimo wezwań i monitów nie uregulują swego zadłużenia względem Zakładu,
decyzja o umieszczeniu na liście dłużników skutkuje dolegliwościami takimi jak brak zdolności
kredytowej czy niemożliwość podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Strona 17 z 38

4.6.1. Analiza zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych
Dane dotyczące zaległości przedstawia tabela nr 14.
Tabela nr 14. Windykacja należności
Stan na dzień 31.12.
roku sprawozdawczego

Opis
1.Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne (z mediami)

Liczba najemców

90 343 969,04

5504

5 780 128,53

3121

b. odszkodowania

18 708 885,84

710

c. lokale zdane

36 326 021,15

1673

d. odsetki

29 528 933,52

x

2. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe w tym garaże

16 437 961,74

1511

1 464 393,42

372

445 651,46

311

c. lokale zdane

9 403 566,05

828

d. odsetki

5 124 350,81

x

3. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale mieszkalne

5 661 991,61

x

589 672,72

x

a. najem

a. najem
b. wynagrodzenie za bezumowne zajmowanie

4. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale użytkowe

Z powyższej tabeli widać, że niezmiennie największe zadłużenie występuje na kontach lokali zdanych,
zarówno mieszkalnych jak i użytkowych. Są to lokale po byłych najemcach, którym przeważnie ze
względu na występujące zadłużenie, została wypowiedziana umowa najmu. Następnie w toku
prowadzonej dalszej procedury windykacyjnej dłużnicy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili
lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości. Jednakże zaległości po byłych najemcach są trudne do
wyegzekwowania, a windykacja prowadzona jest za pośrednictwem organu egzekucyjnego.
W znacznej mierze egzekucja pozostaje bezskuteczna, z uwagi na sytuację materialną dłużników
(często osoby te utrzymują się jedynie ze świadczeń socjalnych), a także z powodu braku możliwości
uzyskania informacji o obecnym adresie zamieszkania dłużnika.
Do dłużników, także byłych użytkowników lokali, są wysyłane wezwania do zapłaty lub informacje o
możliwości skorzystania z ulg w spłacie zaległości w ramach Uchwały LXXXIX/2643/2010 Rady m. st.
Warszawy w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności.

4.6.2. Windykacja należności z tytułu dzierżawy i koszty dochodzenia roszczeń (w tym
reklamy)
W 2021 r. po raz kolejny przekazano Zakładowi do zarządzania dodatkowe tereny, z których znaczna
część była wykorzystywana bezumownie. Sytuacja po raz kolejny prowadzi do skokowego wzrostu
zadłużenia na kontach dzierżawców w związku z jednorazowym obciążeniem kont za kilka lat wstecz.
Pomimo bieżącej i terminowo prowadzonej windykacji portfela dzierżaw, obciążenia znacząco
wpływają na łączny stan wykazywanego zadłużenia, gdyż niejednokrotnie zasadność dociążenia
dzierżawcy oraz spłaty musi być rozpatrywana w sądzie rejonowym.
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W 2021 r. wzrost zadłużenia wynikający z powyższej sytuacji stanowił kwotę 675 607,15 PLN.
Większość, bo aż 71% wartości łącznej jednorazowych obciążeń zostało dokonanych w II połowie
2021 r. i składa się na nie 6 klientów.
Całkowity wzrost zadłużenia w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 30%. Ostateczna
wartość zadłużenia porównując 2021 rok do roku poprzedniego stanowi 88% łącznych obciążeń
jednorazowych za cały 2021 rok. Sytuacja potwierdza fakt prawidłowo i terminowo podejmowanych
działań windykacyjnych jak również ścisłego monitoringu dzierżawców w przypadku opóźnień w
regulowaniu bieżących płatności.
W stosunku do tych dłużników Zakład podejmuje działania zmierzające do spłaty zaległości w formie
ugody, porozumień ratalnych bądź na drodze postępowania sądowego jako ostatecznej formy
wyegzekwowania zaległości. Ponadto w celu zmniejszenia zaległości czynszowych w 2021 r. zostało
zawartych 8 porozumień na łączną wartość ok. 37 120,00 zł. Zawarte w Biurze Długu i
Restrukturyzacji Wierzytelności Urzędu m. st. Warszawy w ubiegłym roku 2 porozumienia na łączną
kwotę 196 750,00 zł. zostały terminowo spłacone.
W 2021 r. do dłużników zalegających w opłatach za dzierżawę gruntu wysłano 396 informacji o stanie
konta wysyłanej cyklicznie 1 raz na kwartał, 218 wezwań do zapłaty i 106 ostatecznych wezwań do
zapłaty. Skierowano 32 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o należność i 1 wniosek o
wszczęcie egzekucji komorniczej.
Dzierżawy (zaległości bez kosztów

2020 r.

2021 r.

Różnica (2021-2020)

1 898 680,84

2 410 092,36

511 411,52

zaległości podstawowe (bez odsetek)

1 541 546,02

2 021 436,28

479 890,26

odsetki

357 134,82

388 656,08

31 521,26

sądowych i egzekucyjnych)*
zaległości użytkowników dzierżaw
(w złotych) z tego:

Koszty dochodzenia roszczeń za dzierżawy wyniosły 58 638,05 zł.
Reklamy i szyldy (zaległości bez

2020 r.

2021 r.

Różnica (2021-2020)

129 442,14

128 472,31

- 969,83

zaległości podstawowe (bez odsetek)

87 804,13

83 417,35

- 4 386,78

odsetki

41 638,01

45 054,96

3 416,95

kosztów sądowych i egzekucyjnych)*
zaległości z tytułu reklam i szyldów
(w złotych) z tego:

Koszty dochodzenia roszczeń za reklamy i szyldy wyniosły 27 098,97 zł.
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4.6.3. Windykacja przedsądowa, sądowa, egzekucyjna
Windykacja przedsądowa
W 2021 roku:
1) wysłano do dłużników 1 937 wezwań do zapłaty, w tym 1 456 dotyczących lokali mieszkalnych,
458 - lokali użytkowych, 18 - garaży i 5 reklam,
2) wysłano do dłużników 2 622 ostatecznych wezwań do zapłaty, w tym 2 327 dotyczące lokali
mieszkalnych, 220 - lokali użytkowych, 69 - garaży i 6 reklam,
3) przeprowadzono 1 495 bezpośrednie rozmowy z dłużnikami. Rozmowy te były przeprowadzane
w miejscach zamieszkania lub prowadzenia działalności dłużników oraz w administracjach
nieruchomości,
4) sporządzono 247 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o należność, w tym 198
wniosków dotyczących lokali mieszkalnych, 44 wniosków dotyczących lokali użytkowych oraz 5
wniosków dotyczących garaży.
W 2021 roku wpłynęło 175 wniosków dotyczących restrukturyzacji zadłużenia na podstawie Uchwały
nr 295/2019 z dnia 30 maja 2019 r. W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano 205 umów
w zakresie restrukturyzacji.
Do Komisji ds. umorzeń i rozkładania zaległości czynszowych na raty na podstawie Uchwały
nr 2643/2010 z dnia 9 września 2010 wpłynęło ogółem 239 wniosków dotyczących ulg w spłacie
zadłużenia w tym 161 wniosków dotyczących lokali mieszkalnych oraz 78 wniosków dotyczących
lokali użytkowych i dzierżaw. Przygotowano 214 umów ratalnych oraz 39 umów dotyczących
odroczenia terminu spłaty zaległości, dokonano 86 umorzeń na kontach lokali mieszkalnych
i użytkowych. Umorzeń dokonywano głównie ze względu na zgon dłużnika, a także z uwagi na
przewyższające dług koszty prowadzenia egzekucji. W pozostałych przypadkach dokonano odmowy
umorzenia lub rozłożenia na raty, bądź umowy nie zostały podpisane przez dłużników.
Wielu zadłużonym najemcom powyższe rozwiązania umożliwiły spłatę zadłużenia czynszowego, co
zapobiegło rozwiązaniu umowy najmu lub wstrzymało wystąpienie z pozwem o eksmisję z lokalu.
Reasumując, należy stwierdzić, iż ogólny wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
spowodowany jest przede wszystkim pogarszającą się sytuacją finansową najemców, wynikającą z
pojawienia się pandemii COVID-19. Utrata pracy, zmniejszone dochody, konieczność zawieszenia
działalności, spowodowała opóźnienia w opłatach lub ich całkowity brak. Znaczący wpływ na rosnące
zadłużenie ma także stały wzrost odsetek od zaległości podstawowych.
Windykacja sądowa
Sprawy skierowane do Sądu z powództwa Zakładu.
Po bezskutecznej windykacji przedsądowej w 2021 r. zostało wszczętych 290 spraw sądowych.
Przedmiotem wszczętych spraw sądowych z powództwa Zakładu w 2021 r. były:
1) lokale mieszkalne, w tym postępowania dotyczące:
a) eksmisji z lokali mieszkalnych – 49 spraw;
b) należności za lokale mieszkalne – 136 sprawy;
c) zgłoszenie wierzytelności przy upadłości dłużnika – 9 spraw
Razem: 194 wszczęte sprawy sądowe dotyczące lokali mieszkalnych z powództwa Zakładu.
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2) lokale użytkowe, w tym postępowania dotyczące:
a) eksmisji z lokali użytkowych – 11 spraw;
b) należności za lokale użytkowe – 63 spraw;
c) należności za grunt – 9 spraw;
d) eksmisja z garażu – 2 sprawy.
Razem: 85 wszczętych spraw sądowych z powództwa ZGN
3) pozostałe 11 spraw z powództwa ZGN dotyczą:
a) uchylenia Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych;
b) wniosków o klauzulę na akt notarialny.
W 2021 r. skierowano 90 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom i nakazom zapłaty.
W 2021 r. sąd zakończył 277 postępowań w których Zakład otrzymał tytuły wykonawcze w sprawach
dotyczących:
a)

eksmisji z lokali mieszkalnych,

b)

należności za lokal mieszkalny,

c)

eksmisji z lokali użytkowych,

d)

należności z lokali użytkowych.

W 2021 r. skierowano do sądu przeciwko Zakładowi 26 spraw sądowych.
Skierowane sprawy dotyczyły m.in.
a)

należności,

b)

ustalenia wstąpienia w stosunek najmu,

c)

ustalenia istnienia stosunku najmu,

d)

uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Windykacja egzekucyjna
Po bezskutecznej windykacji polubownej polegającej na dobrowolnym wezwaniu dłużników do
zapłaty zasądzonych należności w 2021 r. Zakład skierował do egzekucji 406 spraw z czego 374
sprawy dotyczyły roszczeń pieniężnych a 32 sprawy dotyczyły eksmisji. W 2021 r. wykonano 7
eksmisji z lokali użytkowych.

4.7. Ulgi w spłacie należności, w tym program restrukturyzacji zadłużenia
użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Dane liczbowe dotyczące ulg w spłacie należności przedstawiają tabele nr 15 i 16.
Tabela nr 15. Restrukturyzacja procedowana zgodnie z Uchwałą nr 295/2019 Rady m.st. Warszawy
Stan na 31 grudnia roku
Restrukturyzacja zadłużeń na podstawie Uchwały nr 295/2019 z 30 maja 2019 r.
sprawozdawczego
Liczba zawartych umów o restrukturyzacji zadłużenia
205
Liczba umów które wygasły narastająco od początku programu w przypadkach
87
niedotrzymania przez dłużników warunków z umowy
Liczba prawidłowo zakończonych umów narastająco od początku programu
18
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W 2021 roku wpłynęło 175 wniosków, dotyczących restrukturyzacji zadłużenia na podstawie Uchwały
nr 295/2019 z dnia 30 maja 2019 r. wprowadzającej zasady restrukturyzacji. W omawianym okresie
sprawozdawczym podpisano 205 umów w zakresie restrukturyzacji.
W czasie obowiązywania ww. uchwały do 2021 r. wygasło 87 umów. Przyczyną takich sytuacji było
niedotrzymanie warunków zawartych w podpisanych umowach, czyli brak terminowego wnoszenia
bieżących opłat oraz brak wnoszenia rat.
Łącznie przez dłużników od początku obowiązywania uchwały zostało zawartych 497 umów na spłatę
zadłużenia na zasadach określonych w ww. uchwale.
Powyższa uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2030 r.
Tabela nr 16. Ulgi w spłacie należności procedowane zgodnie z Uchwałą nr 2643/2010 Rady m.st.
Warszawy
Ulgi w spłacie należności na podstawie Uchwały nr 2643/2010 z 9 września
2010 r.

Dane za rok
sprawozdawczy

Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej przez dzielnicę/jednostkę

179

Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej ze służbami Skarbnika

4

Liczba zawartych umów o odroczenie terminu płatności

39

Liczba dokonanych umorzeń należności

86

Liczba prawidłowo zakończonych umów o spłacie ratalnej

136

Powyższa tabela pokazuje działania Zakładu we współpracy ze służbami Skarbnika m. st. Warszawy
prowadzące do spłaty zadłużenia poprzez udzielane ulgi w oparciu o Uchwałę nr LXXXIX/2643/2010
Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków
pomocy publicznej. Uchwała pozwala na rozłożenie na raty, odroczenie spłaty lub umorzenie części
lub całości zadłużenia nieprzekraczającego 20 000,00 zł przez Dyrektora Zakładu. Dyrektor Zakładu
w oparciu o opinię komisji ds. zaległości czynszowych, podejmował w ramach swoich kompetencji,
stosowne decyzje, zmierzające do odzyskania należności oraz pomocy dłużnikom w spłacie ich
zadłużenia.
Wielu zadłużonym najemcom powyższe rozwiązania umożliwiły spłatę zadłużenia czynszowego, co
zapobiegło rozwiązaniu umowy najmu lub wstrzymało wystąpienie z pozwem o eksmisję z lokalu.
Reasumując, należy stwierdzić, iż ogólny wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
spowodowany jest przede wszystkim pogarszającą się sytuacją finansową najemców, wynikającą z
pojawienia się pandemii COVID-19. Utrata pracy, zmniejszone dochody, konieczność zawieszenia
działalności, spowodowała opóźnienia w opłatach lub ich całkowity brak. Znaczący wpływ na rosnące
zadłużenie ma także stały wzrost odsetek od zaległości podstawowych.

4.8. Świadczenie niepieniężne
Dane liczbowe dotyczące „odpracowania długu” przedstawia tabela nr 17.
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Tabela nr 17. Świadczenia niepieniężne
Dane za rok
sprawozdawczy

Opis
Liczba zawartych porozumień z dłużnikami na spłatę zadłużenia w formie
świadczenia niepieniężnego
Wartość świadczeń niepieniężnych w okresie sprawozdawczym

1
4849,50

Ze względu na pandemię COVID-19 nie było zawartych więcej porozumień z dłużnikami na spłatę
zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego. W ramach zawartego porozumienia dłużnik
świadczył prace w formie sprzątania klatek schodowych i piwnic w budynkach.

4.9. Pozostałe, w tym obniżki czynszu, dodatki mieszkaniowe (opis, liczba gospodarstw
korzystających, kwoty itp.)
Zakład realizował w 2021 roku zadania w zakresie świadczenia pomocy w postaci obniżek czynszu i
dodatków mieszkaniowych dla najemców będących w trudnej sytuacji materialnej, spełniających
określone przepisami kryteria dochodowe i lokalowe.
Dane liczbowe dotyczące kwot udzielonych obniżek oraz dopłat do czynszu, a także ilość gospodarstw
korzystających z tych świadczeń obrazują poniższe zestawienia:
Obniżki czynszu
Kwota obniżek

Ilość gospodarstw

Kwota obniżek

w 2021 roku ogółem

korzystających z obniżki

średniomiesięcznie

899 942,65 zł

74 995,23 zł

563 szt.

Dodatki mieszkaniowe
Kwota dodatków
w 2021 roku ogółem

Kwota dodatków

Ilość gospodarstw
korzystających z dodatku

średniomiesięcznie
1 941 259,41 zł

161 771,62 zł

681 szt.

4.10. Nadzór właścicielski (obsługa Wspólnot Mieszkaniowych)
4.10.1. Informacje o zebraniach wspólnot mieszkaniowych
Liczba zebrań wspólnot mieszkaniowych odbytych w roku 2021 (za rok sprawozdawczy 2020)
ogółem: 399
- głosowanie na zebraniu sprawozdawczym - 179
- korespondencyjnie (w drodze indywidualnego zbierania głosów) - 220
w tym przypadających na jednego pełnomocnika:
- minimum zebrań - 25,
- maximum zebrań - 84,
- średnia zebrań - 66
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Rok 2021 dla wspólnot mieszkaniowych był kolejnym rokiem obrachunkowym, w którym
obowiązywały przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1.
Zgodnie z ww. ustawą termin zwołania zebrań sprawozdawczych we wspólnotach mieszkaniowych
ulega wydłużeniu na okres 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii. W związku z tym 89 wspólnot mieszkaniowych nie zwołało ani nie przeprowadziło zebrań
sprawozdawczych oraz nie poddało pod głosowanie uchwał za rok sprawozdawczy 2021. Natomiast
w 181 wspólnotach mieszkaniowych uchwały związane ze sprawozdawczością roku obrachunkowego
2021 oraz planami gospodarczymi i remontowymi na rok 2022 zostały poddane pod głosowanie
obiegowo w drodze indywidualnego zbierania głosów.

4.10.2. Informacje o działaniach pełnomocników m.st. Warszawy
W 2021 r. w ramach nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta
(669 wspólnot), działania wykonywane przez 9 pełnomocników, tj. pracowników posiadających
pełnomocnictwa do wykonywania funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na
obszarze Dzielnicy Praga-Południe polegały na:
a)

b)
c)

wykonywaniu wszelkich czynności wynikających z praw współwłaściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym
przeznaczeniu, w zakresie określonych ustawą o własności lokali oraz ustawą Kodeks
cywilny,
reprezentowaniu m.st. Warszawy jako właściciela na zebraniach wspólnot mieszkaniowych
wykonywaniu prawa kontroli działalności zarządu wspólnoty przy udziale pracowników
merytorycznych innych komórek ZGN.

Liczba wspólnot, które dany pełnomocnik ma przydzielone na stałe do obsługi (średnia) wynosi: 74
wspólnoty.
Liczba wspólnot, które dany pełnomocnik ma przydzielone jako zadanie dodatkowe: nie dotyczy.

4.11. Dane techniczne
4.11.1. Remonty, konserwacje, modernizacje zasobu gminnego.
Informacje dotyczące remontów, konserwacji i modernizacji zasobu przedstawia tabela nr 18.
Tabela nr 18. Remonty, konserwacje, modernizacje istniejącego zasobu komunalnego
Łączna powierzchnia
Koszt wykonania
Łączna liczba
L.p.
Zakres rzeczowy
użytkowa budynków /
w 2021 roku
budynków / lokali
lokali [m²]
[zł.]
1.
Roboty ogólnobudowlane:
x
x
1 694 848,13
- wymiana dachu (poszycia
1/6
x
99 995,86
dachowego/więźby dachowej)
- wymiana dźwigu osobowego
X
x
0,00
- remont elewacji (w tym balkony
x
x
0,00
i tarasy)
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

- wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w całym lub części
budynku
- docieplenie budynku (ścian
i/lub stropodachu)
- termomodernizacja*
kompleksowa
- rozbiórki budynków
stwarzających zagrożenie
- pozostałe prace
ogólnobudowlane (dot. m.in.
osuszenia, izolacji, elementów
konstrukcyjnych budynku,
przewodów i kanałów
wentylacyjnych, spalinowych i
dymowych, klatek schodowych)
Roboty instalacyjne:
- doposażenie w instalacje
kanalizacyjną
- doposażenie w instalacje wodną
- doposażenie w instalacje c.c.w.,
c.o., węzeł cieplny
- doposażenie w instalacje c.c.w.,
c.o., kotłownie gazowe
- doposażenie w instalacje c.c.w.,
c.o., z sieci gazowej (ogrzewanie
etażowe)
- doposażenie w instalacje
elektryczną na potrzeby
ogrzewania (kotły elektryczne)
- pozostałe prace instalacyjne
(dot. m.in. instalacji wod.-kan,
instalacji z.w. i c.w., instalacji
gazowej, instalacji elektrycznej,
wymiany wodomierzy,
ciepłomierzy, piecyków gazowych
i innych urządzeń)
Rewitalizacja obszaru kompleksowa modernizacja
budynków mieszkalnych
gminnych
Budowa/doposażenie w dźwigi
osobowe
Adaptacje strychów na lokale
gminne
Dokumentacje techniczne
Remont lokali gminnych
(mieszkalnych i użytkowych),
w tym:
- remont lokali mieszkalnych
(zasiedlonych) - wymiana
elementów zużytych m.in.
podłóg, okien, drzwi **
- remont lokali mieszkalnych
(pustostanów) - remonty
kompleksowe
- remonty lokali użytkowych

X

x

0,00

x

x

0,00

2 / 20

771,44

1 574 803,27

x

x

0,00

x

x

20 049,00

x

x

3 765 767,60

x

x

0,00

x

x

0,00

13 / 163

6 264,42

1 107 790,50

12 / 108

3 695,95

1 022 575,85

14 / 17

571,57

333 460,75

x

x

0,00

x

X

1 301 940,50

9 / 254

13 316,86

10 769 684,48

x

x

64 634,15

x

x

0,00

x

X

100 860,86

x

X

6 625 776,13

x

x

x

X

0,00

149 / 178

6 275,29

6 625 776,13

x

x

0,00
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8.

9.

Rewaloryzacja terenów
zewnętrznych Miasta (m.in.
terenów zieleni, dróg,
chodników, elementów małej
architektury - place zabaw,
kapliczki, altany śmietnikowe,)
Konserwacje, przeglądy, awarie i
drobne naprawy bieżące

X

X

3 255 110,14

X

X

7 901 367,88

RAZEM

34 178 049,37

4.11.2. Likwidacja pieców na paliwo stałe:
Informacje dotyczące likwidacji pieców na paliwo stałe przedstawia tabela nr 19
Tabela nr 19. Likwidacja pieców na paliwo stałe w danym roku sprawozdawczym w komunalnych lokalach
mieszkalnych
Liczba lokali wyposażonych w piece na paliwo stałe ogółem na dzień 01.01.2021 r.:

169

Sposób likwidacji na:
ogrzewanie z
sieci
ciepłowniczej

5

ogrzewanie

lokal opróżniony

gazowe

ogrzewanie

kotłownie/

elektryczne

(OZE)

ekoprojekt

etażowe
16

-

-

lokali,

lub zlikwidowane
dodatkowe źródło
ogrzewania

29

łączna liczba
w których
dokonano
likwidacji

32

82

Liczba pozostałych pieców na paliwo stałe ogółem na dzień 31.12.2021 r.:

87

W 2021 r. Zakład zlikwidował 82 „kopciuchy”, tj. 48% łącznej liczby pieców na paliwo stałe
pozostających do likwidacji.

4.11.3. Doposażenia w system grzewczy z sieci gazowej i ciepłowniczej.
Lp. Adres budynku
Budynki przyłączane do msc – zakończone w 2021 r.
1
Osiecka 56
2
Osiecka 58
3
Osiecka 62
4
Suchodolska 20
5
Sulejkowska 22
6
Tarnowiecka 57
7
Kamionkowska 18
8
Wawerska 19
9
Rybna 8
10
Rybna 10
11
Rybna 24
12
Grochowska 297
Budynki przyłączane do msc – rozpoczęte w 2021 r.
1
Komorska 52
2
Zamoyskiego 43
3
Mińska 20
4
Głucha 3A

Liczba budynków
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Ilość lokali

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
10
19
4
8
12
13
16
14
29
13
13

1
1
1
1

9
27
15
12

Budynki przyłączane do sieci gazowej, doposażone w kotłownię – zakończone w 2021 r.
1
Międzyborska 88
1
7
2
Osowska 25
1
8
3
Żółkiewskiego 5
1
6
4
Wiatraczna 5
1
17
5
Frycza Modrzewskiego 23
1
13
Budynki przyłączane do sieci gazowej, doposażone w kotłownię – rozpoczęte w 2020 r i kontynuowane w
2021 r.
1
Omulewska 11A
1
8
Budynki przyłączane do sieci gazowej, doposażone w kotłownię – rozpoczęte w 2021 r.
1
Osowska 24
1
6
2
Osowska 28
1
8
3
Omulewska 12
1
7
Adresy doposażone w etażowe ogrzewanie – zakończone 2021
1
Berezyńska 12 lok. 5
1
1
2
Berezyńska 29 lok. 1
1
1
3
Domeyki 21 lok. 7
1
1
4
Genewska 3 lok. 7
1
1
5
Grochowska 102 lok. 4
1
1
6
Kawcza 31 lok.3
1
1
7
Saska 52 lok. 11
1
1
8
Saska 70 lok. 13
1
1
9
Francuska 27 lok. 2
1
1
10
Kordeckiego 29 lok. 6
1
1
11
Hetmańska 7 m 4
1
1
12
Szaserów 82 m 17
1
1
13
Kawcza 54 lok. 5, 4
1
2

4.11.4. Termomodernizacja budynków częściowa i kompleksowa:

L.p.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
1

Adres budynku

Liczba budynków

Ilość lokali

Termomodernizacja budynków kompleksowa – zakończone w 2021 r.
Mińska 28
1
16
Wawerska 19
1
16
Rybna 8
1
14
Rybna 24
1
13
Grochowska 297
1
13
Termomodernizacja budynków kompleksowa
– rozpoczęte w 2021 r. i kontynuowane w 2022 r.
Głucha 3A
1
12
Rybna 10
1
29
Francuska 48
1
11
Kobielska 24
1
11
Modrzewiowa 7
1
15
Termomodernizacja budynków częściowa – zakończone w 2021 r.
Termomodernizacja budynków częściowa – rozpoczęte w 2021 r.
-

Termomodernizacja – działania, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w
budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz poprawa komfortu
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cieplnego w budynku. Roboty budowlane w ramach termomodernizacji mogę obejmować między
innymi:


ocieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, dachu, stropów, wymianę drzwi
zewnętrznych, okien i drzwi balkonowych),



modernizację lub wymianę źródła ciepła lub wykonanie przyłącza technicznego do
scentralizowanego źródła ciepła,



modernizację węzła cieplnego,



modernizację instalacji wentylacji,



modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania,



modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.

Przez budynek poddany częściowej termomodernizacji rozumie się budynek, w którym:
1.

Dociepleniu zostało poddane ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku,

2.

Dociepleniu zostało poddane mniej niż 25% powierzchni przegród zewnętrznych, ale
zmodernizowano system grzewczy i wentylacji, wymieniono okna i drzwi.

Przez budynek poddany kompleksowej termomodernizacji rozumie się budynek, w którym:
1.

Dociepleniu zostało poddanych 100% powierzchni przegród zewnętrznych, a jednocześnie
źródło ciepła spełnia współczesne standardy lub budynek jest podłączony do
scentralizowanego źródła ciepła;

2.

Budynek ze względu np. na wysokie parametry standardów energetycznych nie wymagał
docieplenia, a jednocześnie źródło ciepła spełnia współczesne standardy lub budynek jest
podłączony do scentralizowanego źródła ciepła.

4.11.5. Rewitalizacja – kompleksowa w ramach Programu
Tabela nr 20. Zadania inwestycyjne
l.p.

Adres z zadania

Zakres wykonanych prac – syntetyczny opis na podstawie kart

inwestycyjnego

inwestycyjnych
Zadania inwestycyjne zakończone w 2021 r.
Zakończono roboty związane z nadbudową o 2 kondygnacje, modernizacją
elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki, modernizacją dachu i klatki

1.

Grochowska 297

schodowej, wymianą instalacji elektrycznych, wymianą instalacji wod.kan., doposażeniem budynku w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w.,
wykończeniem 16 lokali mieszkalnych i 1 użytkowego.
Zakończono roboty związane z modernizacją elewacji z dociepleniem i
wymianą stolarki, modernizacją dachu i klatek schodowych, wymianą

2.

Mińska 28

instalacji elektrycznych, wymianą instalacji wod.-kan., doposażeniem
budynku w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w., wykończeniem 2 lokali
mieszkalnych i 1 użytkowego.
Zakończono roboty związane z modernizacją elewacji z dociepleniem i

3.

Rybna 8

wymianą stolarki, modernizacją dachu i klatki schodowej, wymianą
instalacji elektrycznych, wymianą instalacji wod.-kan., doposażeniem
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budynku w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w., wykończeniem 11 lokali
mieszkalnych.
Zakończono roboty związane z modernizacją elewacji z dociepleniem i
wymianą stolarki, modernizacją dachu i klatki schodowej, wymianą
4.

Rybna 24

instalacji elektrycznych, wymianą instalacji wod.-kan., doposażeniem
budynku w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w., wykończeniem 8 lokali
mieszkalnych.
Zakończono roboty związane z modernizacją elewacji z dociepleniem i
wymianą stolarki, modernizacją dachu i klatki schodowej, wymianą

5.

Wawerska 19

instalacji elektrycznych, wymianą instalacji wod.-kan., doposażeniem
budynku w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w., wykończeniem 8 lokali
mieszkalnych.
Zadania inwestycyjne w realizacji w 2021 r.
Zakończono roboty wykończeniowe wewnątrz klatek schodowych 2,3 i 6.

1.

Lubelska 30/32

wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie wynikającym z decyzji o
pozwoleniu zamiennym. Wykonano przebudowę układu zasilania zgodnie
ze schematem uzgodnionym z zakładem energetycznym.
wykonano roboty rozbiórkowe, naprawy i wymianę uszkodzonych stropów
budynku, nową więźbę dachową z deskowaniem szczelnym i przykryciem

2.

Głucha 3A

jedna warstwą papy zabezpieczającej przed okresem zimowym,
murowanie ścianek działowych. W trakcie realizacji instalacje wewnętrzne
sanitarne i elektryczne.
wykonano roboty konstrukcyjne, elewacyjne i dachowe, zakończono

3.

Rybna 10

roboty instalacyjne. Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku i
zagospodarowanie terenu zawansowane na 90%.

4.11.6. Windy – budowa, doposażenie
W 2021 roku Zakład zainstalował 2 windy:
Liczba lok.

Liczba lok.

mieszkalnych

użytkowych

Grochowska 297

16

1

Grochowska 258/260

0

1

Adres

4.11.7. Stan realizacji innych zadań inwestycyjnych
W 2021 r. realizowano zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska,
Łukowska, Kawcza”. W ramach podjętych działań została zawarta umowa na wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego. W ramach realizacji umowy została wykonana koncepcja urbanistycznoarchitektoniczna wraz z uzgodnieniami:
1)

kompleksowe rozwiązanie likwidacji kolizji z projektowaną inwestycją istniejącego na działce
przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 zasilającego budynek nr 32 A przy ul. Komorskiej na działce nr
ewid. 166/2, w tym: uzyskanie warunków usunięcia kolizji, uzgodnienie nowych wariantowych
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warunków przyłączeniowych dla budynku nr 32 A przy ul. Komorskiej, opracowanie i
uzgodnienie projektu/projektów usunięcia kolizji,
2)

projekty (wraz z uzyskaniem warunków i uzgodnieniami z gestorami sieci) i wycenę wykonania
przyłączy oraz likwidacji infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym,

3)

uzgodnienie zjazdów,

4)

opinię WOŚ.

W ramach tej samej umowy Wykonawca ma wykonać:
1)

wytyczne do planu zapewnienia jakości,

2)

opracowanie i wycenę aranżacji oraz wyposażenia budynków,

3)

opracowanie i wycenę małej architektury,

4)

część ilustracyjną będącą uzupełnieniem części opisowej, tj. wielobranżową koncepcję
składająca się co najmniej z: planszy zagospodarowania terenu, rzutów wszystkich kondygnacji,
charakterystycznych przekrojów, schematów i głównych tras sieci, przyłączy i instalacji
sanitarnych i elektrycznych; wielobranżowa koncepcja powinna być sporządzona na podstawie
wstępnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej: opracowanej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Zamawiającego na wstępnym etapie realizacji zamówienia,

5)

dwuwariantową analizę finansową kosztów realizacji inwestycji i kosztów eksploatacji
budynków,

6)

opis zastosowanej metodologii szacunku kosztów realizacji inwestycji z podaniem źródeł
informacji nt. cen i wskaźników cenowych – w sposób umożliwiający ich weryfikację,

7)

kartę informacyjną: oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia.

W 2022 roku planowane jest wszczęcie postępowania na wybór generalnego wykonawcy
dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
Budynki przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 od maja 2021 roku poddawane są pomiarom geodezyjnym
przemieszczeń elementów konstrukcyjnych. Jest to etap poprzedzający wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji budynków.
Został zakupiony i zamontowany podnośnik pionowy - platforma do lokalu użytkowego U-2 w
budynku przy ul. Grochowskiej 258/260.

4.12. Decyzje organu nadzoru budowlanego wydane w danym roku (m.in. dotyczące
wyłączeń z użytkowania)
Decyzje organu nadzoru budowlanego zostały przedstawione w tabeli nr 21.
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Tabela nr 21. Decyzje nadzoru budowlanego.
Numer decyzji

Adres

Powód

Zakres

IVOT/25/2021 z

ul. Wandy 8A w

Stan techniczny drogi

Odstąpienie od

25.02.2021 r.

Warszawie

wewnętrznej biegnącej

nakładania obowiązków.

PINB dla m.st.

Realizacja/uwagi
-

wzdłuż budynku.

Warszawy.
533/21 z

ul. Wandy 8A w

Stan techniczny drogi

Utrzymanie w mocy

06.05.2021 r

Warszawie.

wewnętrznej biegnącej

decyzji nr IVOT/25/2021 z

wzdłuż budynku.

dnia 25.02.2021 r. PINB

MWINB.

-

dla m.st. Warszawy.
IVOT/26/2021 z

ul. L.

Sprawdzenie legalności

Umorzenie postępowania

02.03.2021 r.

Mycielskiego 20

wykonania robót

administracyjnego.

PINB dla m.st.

w Warszawie.

budowlanych

Warszawy.

-

polegających na
wykonaniu parkingu na
dz. ew. nr 23 z obrębu
3-04-02.

IVOT/28/2021 z

ul. Tomasza Zana

Wniosek Zakładu o

Ustalenie nowego terminu

02.03.2021 r.

13 w Warszawie.

zmianę terminu

wykonania decyzji nr

PINB dla m.st.

wykonania decyzji nr

IVOT/8/2020 z dnia

Warszawy.

IVOT/8/2020 z dnia

15.01.2020 r. do z dnia

15.01.2020 r. dot.

31.12.2022 r.

-

usunięcia
nieprawidłowości
stanu technicznego
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
IVOT/91/2021 z

ul. Groszowicka

Stan techniczny

Przywrócenie wyłączonej

18.05.2021 r.

17 w Warszawie.

budynku mieszkalnego

części budynku do

wielorodzinnego.

użytkowania.

PINB dla m.st.

-

Warszawy.
IVOT/115/2021

ul. Mińska 33

Stan techniczny

Usunięcie stwierdzonych

Obowiązek z

z 11.06.2021 r.

w Warszawie

budynku mieszkalnego

nieprawidłowości dot.

decyzji został

wielorodzinnego.

stanu technicznego

wykonany przez

balustrad na klatkach

Zakład.

PINB dla m.st.
Warszawy.

schodowych w budynku,
poprzez uzupełnienie
miejscowych braków
wypełnień balustrady
drewnianej.
IVOT/125/2021

ul. Podskarbińska

Samowolna

Rozbiórka samowolnie

Obowiązek z

z 30.06.2021 r.

14 w Warszawie.

rozbudowa pawilonu

rozbudowanej części

decyzji nałożony

sportowego.

pawilonu sportowego

na Inwestora.

PINB dla m.st.
Warszawy.

usytuowanego na terenie
działki ew. nr 3 z obrębu
3-04-01.
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IVOT/135/2021

ul. Serocka 34 w

Stan techniczny

Usunięcie stwierdzonych

Obowiązek z

z 15.07.2021 r.

Warszawie.

budynku mieszkalnego

nieprawidłowości dot.

decyzji został

wielorodzinnego.

stanu technicznego płyt

wykonany przez

balkonowych balkonów

Zakład.

PINB dla m.st.
Warszawy.

budynku, poprzez
wykonanie robót w
ramach których należy
zbić grożące
odpadnięciem fragmenty
odspojenia otuliny
batonowej zbrojenia płyt
balkonowych.
IVOT/179/2021

ul. Rybna 24 w

Powiadomienie PINB o

Umorzenie postępowania

z 27.08.2021 r.

Warszawie.

zakończonych

administracyjnego.

PINB dla m.st.

robotach budowlanych

Warszawy.

prowadzonych przez

-

Zakład na budynku.
IVOT/229/2021

ul. Czapelska 34

Stan techniczny

Odstąpienie od

z 05.11.2021 r.

w Warszawie.

budynku mieszkalnego

nakładania obowiązków.

PINB dla m.st.

-

wielorodzinnego.

Warszawy.

4.13. Zamówienia publiczne
Informacje dotyczące zamówień publicznych przedstawia tabela nr 22.
Tabela nr 22. Ilość zawartych umów, sumaryczne kwoty umów - na roboty budowlane, usługi i
dostawy w 2021 roku

Przetarg

Postępowania unieważnione

podatkiem VAT

Wartość umów łącznie z

zamówienia

zakończonych udzieleniem

Liczba postępowań

Dostawy

podatkiem VAT

zamówienia
Wartość umów łącznie z

zakończonych udzieleniem

Usługi

Liczba postępowań

podatkiem VAT

Wartość umów łącznie z

zamówienia

zakończonych udzieleniem

Liczba postępowań

Tryby udzielenia zamówienia

Roboty budowlane

3

1 622 060,00

3

1 465 508,00

0

0,00

0

28

13 184 577,68

9

2 005 372,10

1

368 000,00

19

nieograniczony
Tryb
podstawowy
bez negocjacji
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Zamówienie z

21

12 059 550,00

3

757 816,67

0

0,00

1

2

73 900,00

20

1 266 746,46

5

289 100,12

9

5

314 414,21

17

593 183,69

2

94 564,01

0

59

27 254 501,89

52

6 088 626,92

8

751 664,13

29

wolnej ręki
na podstawie
regulaminu
z
odstąpieniem
od regulaminu

Razem

W 2021 roku unieważniono 29 postępowań, w tym:
1)

na podstawie ustawy PZP3, zgodnie z:
a)

art. 225 pkt. 3 (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) - 11 postępowań,

b)

art. 255 pkt. 2 (wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu) -2 postępowania,

c)

art. 255 pkt. 8 (przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego) – 1 postępowanie,

d)

art. 255 pkt. (nie złożono żadnej oferty) - 3 postępowania,

e)

art. 255 pkt. 6 (postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego) - 1 postępowanie.

2)

3)

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych4 :
a) brak ofert – 6 postępowań,
b) cena najkorzystniejszej oferty za usługi konserwacyjne w całym okresie realizacji umowy
przewyższała środki którymi dysponował Zamawiający na sfinansowanie zamówienia – 2
postępowania,
c) poważna awaria systemu teleinformatycznego (serwerów) – 1 postępowanie.
anulowanych wniosków przez komórki zlecające – 2 postępowania.

4.14. Przeprowadzone w 2021 roku kontrole w jednostce
4.14.1. Informacje o przeprowadzonych kontrolach
W 2021 r. w Zakładzie prowadzono 2 kontrole zewnętrzne, z których jedna nie została zakończona
do 31 grudnia 2021 roku, 17 kontroli wewnętrznych i 6 wewnętrznych postepowań wyjaśniających o
charakterze kontrolnym.
Kontrole zewnętrzne prowadzili:
1) Państwowa Inspekcja Pracy, której przedmiotem jest przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym przepisów bhp (kontrola nie została zakończona do 31 grudnia 2021 roku)
3

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Zakładu z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych.
4
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2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, której przedmiotem była prawidłowość obliczania składek,
ustalania uprawnień do świadczeń, przygotowywania dokumentów dot. ubezpieczeń
społecznych.
Kontrole wewnętrzne dotyczyły przede wszystkim terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
informowania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, podnoszenia
kwalifikacji zawodowych pracowników Zakładu, realizacji przeglądów instalacji kominowo
wentylacyjnej, windykacji należności czy działań podejmowanych przez Administracje przy realizacji
umowy na wynoszenie odpadów komunalnych/rzeczy ruchomych z lokali.

4.14.2. Zadania audytowe
Nie były prowadzone.

4.14.3. Badania
Nie dotyczy.

4.14.4. Wyniki kontroli
W wyniku zakończonych kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazała konieczność korekty
niektórych dokumentów rozliczeniowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono błędów przy zgłaszaniu
pracowników do ubezpieczeń społecznych.
Kontrole wewnętrzne wykazały przede wszystkim konieczność opracowania procedur lub
doprecyzowania już istniejących.

4.15. Inne działania prowadzone przez jednostkę związane z powierzonymi przez
dzielnicę zadaniami
4.15.1. Zarzadzanie targowiskami, stanowiska handlu obwoźnego
Na terenie administrowanym przez Zakład wyznaczonych jest 6 miejsc, w których zezwala się na
prowadzenie handlu obwoźnego następującymi artykułami: kwiaty cięte, owoce, warzywa, ozdoby
świąteczne, choinki. Są to tereny w rejonie skrzyżowań ulic: Grochowska/Zakole,
Grochowska/Mlądzka, Grenadierów/Białowieska, Saska/Zwycięzców, Kinowa/Waszyngtona oraz przy
ul. Stockiej, obejmujące łącznie 44 stanowiska do handlu o powierzchni sumarycznej 362,80 m2.
Wnioski o udostępnienie stanowisk do handlu obwoźnego realizowane są według kolejności
zgłoszeń, poprzez zawarcie z kupcami umów w sprawie udostępnienia stanowisk na okres od jednego
dnia (handel okolicznościowy z okazji świąt) do kilku miesięcy (handel sezonowy). Największe
zainteresowanie kupców odnotowuje się ostatnio w lokalizacjach: Grochowska/Zakole i
Saska/Zwycięzców.
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Statystyka wniosków oraz zawartych umów w sprawie udostępnienia stanowisk do prowadzenia
handlu obwoźnego w 2021 roku:
1)

2)

18 zarejestrowanych wniosków o udostępnienie stanowisk do handlu obwoźnego, w tym:
a)

ws. handlu sezonowego: 7 wniosków,

b)

ws. handlu okolicznościowego: 11 wniosków,

17 zawartych umów w sprawie udostępnienia stanowisk do handlu obwoźnego, w tym:
a)

dot. handlu sezonowego: 10 umów,

b)

dot. handlu okolicznościowego: 7 umów.

Stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Na terenie administrowanym przez Zakład zostało wyznaczone jedno miejsce do prowadzenia
obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych przy ul. Ludwika
Michała Paca 44. W ostatnich latach do Zakładu nie wpłynął żaden wniosek o jego udostępnienie.
Z tego względu rozważane jest wystąpienie z wnioskiem o jego likwidację, o ile po zakończeniu
pandemii nie nastąpi wzrost zainteresowania tym stanowiskiem.

4.15.2. Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne
W ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego wykonano:
1)

oświetlenia terenu Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Cukrowniczej za kwotę 43 900 zł.,

2)

rozbudowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Cukrowniczej za kwotę 48 949, 22 zł.,

3)

wybudowano Pumptrack przy Wale Miedzeszyńskim 646 za kwotę 356 700 zł.,

4)

zrealizowano częściowo budowę Skateparku wraz z oświetleniem terenu, strefą rolkową i
projektem zagospodarowania terenu za kwotę 732 850 zł.

W ramach inicjatyw lokalnych wykonano inicjatywę „Zielona Iskra 2021” obejmującą swym zakresem
posadzenie około 3000 roślin, m.in. krokusów, funkii, peonii . Zaangażowanie finansowe m.st.
Warszawy wynosi 4994,36 zł.

4.15.3. Inne zadania powierzone
Migracja danych do systemu SEiZBiL
W roku 2021 do systemu SEIZBIL zostały zmigrowane dane z lokalnych systemów Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe i Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. Rozwinięto funkcjonalność systemu o obsługę spraw
mieszkaniowych i najmów. Uruchomiono produkcyjnie moduł do ewidencji liczników oraz
monitorowania zużycia mediów. Rozbudowano system o dodatkowe elementy związane z
zarządzaniem budynkami wspólnotowymi.
Utworzono kilkanaście raportów wielowymiarowych zgodnie z szablonami przekazanymi od
użytkowników.
Poprawiono wydajność systemu przez wymianę serwerów na których pracuje system SEIZBIL.
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Zakład zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu przez nieustanne aktualizacje i wprowadzanie
nowych rozwiązań w odpowiedzi na zapotrzebowania zgłaszane przez użytkowników aplikacji.
Obniżki czynszów dla najemców lokali użytkowych w związku z pandemią COVID-19
W 2021 roku, w wyniku realizacji Uchwał Zarządu Dzielnicy Praga-Południe, Zakład udzielił 331
obniżek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych najemcom, których działalność została dotknięta
konsekwencjami pandemii COVID-19.
Łączna kwota obniżki czynszu, z której skorzystali najemcy, wyniosła 1 313 297,14 zł.
Remonty ciągów komunikacyjnych
W 2021 roku Zakład wykonał remonty i naprawy ciągów komunikacyjnych w 11 lokalizacjach za
łączna kwotę 1 577 234,32 zł.
„Rozasfaltowanie” terenów zielonych
Ze środków Biura Ochrony Środowiska Zakład wykonał przy ul. Kinowej 12 i ul. Międzynarodowej 48
„rozasfaltowania” i rewitalizacji terenów o powierzchni około 1200 m2 za kwotę 477 035,93 zł.

V. BUDŻET JEDNOSTKI/SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Dane dotyczące budżetu jednostki przedstawiono w tabeli nr 23.
Tabela nr 23. Budżet jednostki
Pozycje dochodów i wydatków

Stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego

1. Dochody ogółem (zg. z RB-27)

72 590 301,44

a. dochody z czynszu i odszkodowań za lokale mieszkalne (bez
mediów)

21 533 375,68

b. dochody z mediów za lokale mieszkalne

27 717 186,07

c. dochody z lokali użytkowych (bez mediów)

12 488 735,07

d. dochody z mediów za lokale użytkowe

6 591 509,40

e. pozostałe dochody

4 259 495,22

2. Wydatki ogółem (zg. z RB-28)

122 594 534,90

a. wydatki na usługi (media dostarczane do lokali)

33 157 435,03

b. koszty bieżącej eksploatacji

37 555 868,84

- w tym wynagrodzenia pracowników na stanowiskach
nierobotniczych (§ 4010)

19 115 694,19

c. koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

16 861 108,77
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d. koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków

32 680 510,08

w tym:
- wydatki na remonty pustostanów

6 412 424,80

- wydatki na remonty i techniczne utrzymanie siedzib
e. pozostałe wydatki (inne działy niż dział 700)

234 792,13
2 339 612,18

Kwota wykazana w Tabeli Nr 23 w punkcie 2 litera e „pozostałe wydatki (inne działy niż dział 700)”
w wysokości 2 339 612,18 zł, w rozbiciu szczegółowym obejmuje poniższe pozycje wydatków:

Dział

1. Wydatki bieżące

686 225,86

Oczyszczanie pozostałych terenów

128 280,49

Szalety miejskie i kabiny sanitarne

272 727,97

900

Utrzymanie i konserwacja zieleni
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności
plenerowej

151 783,59
125 338,64

926

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych
2. Wydatki inwestycyjne
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna realizacja projektów

900

Pumptrack na Pradze - Południe
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi
– Południe jako wizytówka prawej strony Wisły

8 095,17
1 653 386,32
86 279,61
328 345,00
761 205,00

Skwer rodzinny na Gocławiu
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul.
Międzynarodowej 48

248 629,33

Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12

228 406,60

RAZEM:

520,78

2 339 612,18
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VI. PODSUMOWANIE
Dochody Zakładu na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 70 790 600 zł. Na 31 grudnia 2021 r.
wykonanie wyniosło 72 590 301,44 zł, co oznacza że plan został zrealizowany w 102,5 %. Porównując
wykonanie planu dochodów w roku 2021 do wykonania 2020 roku, które wyniosło 67 756 445,74 zł,
odnotowano wzrost wykonania dochodów o kwotę 4 833 855,70 zł.
Budżet wydatków bieżących 2021 roku został wykonany na poziomie 99,3 %, co świadczy zarówno
o właściwym planowaniu, jak również racjonalnym gospodarowaniu powierzonymi środkami.
Ogółem wydatkowano kwotę 107 062 760,85 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych, po zatwierdzonym na Sesji Rady m.st. Warszawy 16 grudnia
2021 r. przesunięciu środków w wysokości 8 464 154 zł z budżetu 2021 roku do budżetu 2022 roku
wyniósł 19 102 052 zł. Kwota wydatków poniesionych na inwestycje wyniosła 15 531 774,05 zł,
co stanowi 81,3 % planu.
Różnica pomiędzy planem a wydatkami wykonanymi wynika głownie z oszczędności uzyskanych przy
realizacji projektów inwestycyjnych oraz wpływu pandemii COVID-19. W styczniu br. Zakład wystąpił
o przywrócenie środków niewykorzystanych w ramach wydatków inwestycyjnych 2021 roku
w kwocie 3 342 064 zł do budżetu 2022 roku.
W 2021 roku utrzymał się wysoki udział wydatków przeznaczonych na inwestycje, remonty oraz
konserwacje w strukturze wydatków Zakładu i stanowił 28 % wydatków ogółem. Utrzymywanie się
na relatywnie wysokim poziomie udziału tej grupy wydatków w globalnej kwocie wydatków jest
zjawiskiem pozytywnym i przyczynia się do poprawy infrastruktury mieszkaniowej i przestrzeni
miejskiej na terenie Dzielnicy. Inwestycje w zakresie kompleksowych modernizacji budynków, w tym
przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej, a także likwidacja tzw. „kopciuchów” stanowią także istotny
wkład w polepszenie efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza.
W 2021 roku w 5 budynkach – przy ul. Grochowskiej 297, Mińskiej 28, Rybnej 8, Rybnej 24 i
Wawerskiej 19 - zakończono prace w ramach programu rewitalizacji. Dzięki temu, zasób lokalowy
m.st. Warszawy zyskał 47 kompleksowo wyremontowanych lokali, w tym 45 mieszkalnych i 2
użytkowe.
Na uwagę zasługuje fakt, że w rewitalizowanych budynkach w sumie przygotowano 14 nowych lokali
mieszkalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Natomiast w ciągu roku na prośbę najemców
dostosowano 11 lokali do ich szczególnych potrzeb.
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