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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, prowadzących działalność na terenie
Dzielnicy Praga - Południe. Siedziby Administracji Nieruchomościami znajdują
się w następujących lokalizacjach:
1)
2)
3)
4)

AN 1 - przy ul. Niekłańskiej 35a,
AN 5 - przy ul. Siennickiej 44,
AN 6 - przy ul. Sulejkowskiej 45,
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 Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
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”.
1.3 Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr
1 do sprawozdania.
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II. ZATRUDNIENIE
2.1. Stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia przedstawia tabela nr 1.

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: 9 etatów.
b) liczba pracowników, którzy wykonują 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: 7
osób.
2.2. Fluktuacja kadr
W 2019 r. w Zakładzie przeprowadzono 55 postępowań rekrutacyjnych. Nabór kandydatów
na stanowiska urzędnicze w Zakładzie był otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o wolnych
stanowiskach urzędniczych oraz pozostałe informacje zamieszczane były na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych w Zakładzie oraz serwisie internetowym.
W 2019 r. w Zakładzie zatrudniono 52 osoby (w tym zatrudnienie na czas zastępstwa).
Ponadto z 52 osobami rozwiązano umowę o pracę z powodu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

przejścia na emeryturę lub rentę – 14 osób,
wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub przez zakład pracy – 9 osób,
porozumienia stron – 6 osób,
z upływem czasu na jaki zawarto umowę – 17 osób – w tym zatrudnienie na czas zastępstwa,
przeniesienia służbowe – 4 osoby,
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – 2 osoby.

W 2019 r. Zakład obsługiwał 202 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 zostały
skierowane na szkolenie z zakresu bhp. Skazani wykonywali prace porządkowe na terenie
Administracji Nieruchomości. Miesięcznie w Zakładzie pracę wykonywało ok. 49 osób.
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W 2019 r. Zakład kontynuował współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga–
Południe w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne.
Przyjęto 9 osób, które świadczyły nieodpłatnie pracę.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe było nieobsadzone 8,825 etatu, w tym na stanowiskach
nierobotniczych 7,825 etatu, na stanowisku robotniczym 1 etat.
2.3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W 2019 r. Zakład podnosił kwalifikacje zawodowe pracowników poprzez:
 zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla 813 osób na kwotę 118.944,74 zł;
 realizację umów z pracownikami w związku z kontynuacją nauki w szkołach wyższych lub
w formach pozaszkolnych na kwotę 10.000,00 zł.
W 2019 roku podpisano jedną umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zawarto
1 porozumienie na dofinansowanie do kursu.
Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:
LP
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TEMAT SZKOLENIA
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Nowe wskaźniki struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) wyliczane za
2018 rok w jst i jednostkach podległych (…)
Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Trzynastka - zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery budżetowej
Dyscyplina finansów publicznych
Zasady i tworzenie kosztorysów zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych
na roboty budowlane według aktualnych przepisów prawa
Podatek VAT i korekty wieloletnie - aktualne zmiany w VAT
Zmiany w płacach w 2019 roku - w tym zmiany w obowiązkach płatnika w podatku
dochodowym i wprowadzone w rozliczeniach ZUS
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych.
Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Wybrane
zagadnienia prawa pracy.
Pierwsza pomoc
Dzień ochrony danych osobowych
Rachunki bankowe w podzielonej płatności
Bezpieczne przestrzenie rekreacji czynnej
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce
nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków
pozwolenia na budowę
Czas pracy - jak prawidłowo planować i rozliczać - warsztaty 2-dniowe
Czas pracy od A do Z - kompleksowy kurs od podstaw
Wycinka zielenie w 2019 roku - obowiązujące przepisy
Zasady postępowania ze zbędnymi, zużytymi i uszkodzonymi rzeczowymi składnikami
majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie samorządowych jsfp
Bilans 2018 w jsfp
Zasady sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jsfp
Właściwe postępowanie w przypadku zdarzeń niebezpiecznych
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66

67
70
71

Rozliczanie inwestycji
Redagowanie pism urzędowych
Faktury VAT i faktury elektroniczne
Komunalne zasoby lokalowe - windykacja, umorzenia, restrukturyzacja należności,
postępowanie sądowe i komornicze w 2019 roku - zmiany przepisów i ich praktyczne skutki
Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z - blok 1, 2 i 6
Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych
Trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy - edycja III
Warsztat dla pełnomocników profesjonalnych
Konferencja InstalVIP
Dokumentacja pracownicza od A do Z - najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019
Prawo pracy z mec. Anną Telec - najnowsze zmiany
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem w
2019
Płace kompleksowo w 2019 roku - listy płac, korekty, zmiany przepisów
Konferencja BIM na budowie
Warsztaty instruktażowe z obsługi narzędzia informatycznego ROB
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy
Kontrola placów zabaw oraz prowadzenie książki obiektu
Rozliczenia VAT
Szkolenie - zamówienia publiczne
Rewolucyjne zmiany w prawie lokalowym oraz nowy kierunek w gminnej polityce
remontów oraz utrzymania zasobu po zmianie prawa
Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu cywilnego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 roku.
Praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianie
przepisów w 2019 r.
Zmiany w prawie pracy od września 2019 r.
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i innych obowiązkach płatnika w roku
2019
Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości
Bezpłatny Kongres Zarządców Nieruchomości
XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw
Obowiązkowe okresowe kontrole budynków i innych obiektów administracji publicznej
Warsztaty Dostępna Praga-Południe
Prefabrykacja w budownictwie
Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
Instalacje Sanitarne i Technika Grzewcza
Inwentaryzacja w JSFP
Klasyfikacja budżetowa 2019
Prawo pracy 2020
Plan kont, zasady rachunkowości , ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w
2019 roku - po zmianach. Budżet JST, jednostki budzetowe i samorządowe zakłady
budżetowe
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie
rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej
40 euro, 70 euro oraz 100 euro, nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki w
naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie o finansach publ. i inne zmiany - praktyczne
warsztaty
VAT w JST specyfika i zmiany 2019/2020
Prawo pracy w 2019 roku z uwzględnieniem wrześniowej nowelizacji Kodeksu pracy
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III. ZASOBY – dane liczbowe
3.1. Zasoby lokalowe administrowane przez jednostkę
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w administrowaniu Zakładu znajdowało się 11890
lokali gminnych w 1382 budynkach m.st. Warszawy i Wspólnot Mieszkaniowych.
Ogólna powierzchnia zasobu lokalowego Miasta na koniec roku wyniosła 496134,82 m2 .
Liczbę i powierzchnię zasobów lokalowych m.st. Warszawy, którymi Zakład zarządzał i na
które ponosił wydatki przedstawia tabela nr 2.
Tabela nr 2. Liczba i powierzchnia zasobów lokalowych m.st. Warszawy, którymi ZGN 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:

712

665

5

1382

mieszkalne i użytkowe

558

664

5

1227

budynki garażowe

154

1

0

155

Lokale (w szt.) w, tym:

5590

6275

25

11890

mieszkalne

4585

5596

25

10206

użytkowe

544

474

0

1018

garaże

387

80

0

467

boksy motocyklowe

5

73

0

78

pomieszczenia gospodarcze
Powierzchnia lokali i
pomieszczeń (w m2), w tym:
mieszkalne

69

52

0

121

240566,55

254549,21

1019,06

496134,82

180897,05

217762,12

1019,06

399678,23

użytkowe

48924,56

33306,25

0,00

82230,81

garaże

9192,16

1396,99

0,00

10589,15

26,00

445,34

0,00

471,34

1526,78

1638,51

0,00

3165,29

boksy motocyklowe
pomieszczenia gospodarcze

Lokale wymienione jako zasób pozostały w ilości 25 sztuk, znajdują 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. 1945 nr50 poz.279) znajdujących się przy:
1)
2)
3)
4)
5)

ul. Czechowickiej 2
ul. Jordanowskiej 5
ul. Naddnieprzańskiej 1a
ul. Osada Ojców 20
ul. Osada Ojców 42
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3.2. Zasoby nieruchomości niezabudowanych administrowanych przez jednostkę
Zasoby nieruchomości niezabudowanych, administrowanych przez jednostkę przedstawia
tabela nr 3.
Tabela nr 3. Zasoby nieruchomości niezabudowanych, administrowanych przez jednostkę.
Powierzchnia
Powierzchnia administrowana w m².
Stan na 31 grudnia 2019 r.
Powierzchnia zewnętrzna łączna
1116990
w tym:
Powierzchnia utwardzona
559579
Powierzchnia terenów zieleni
557411

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 zabudowane przekazane w zarząd i
administrowanie innemu podmiotowi (np. innej jednostce
organizacyjnej miasta)
2. Nieruchomości zabudowane przekazane następcom prawnym
dawnych właścicieli
3. Nieruchomości niezabudowane przekazane następcom prawnym
dawnych właścicieli
4. Rozbiórki
5. Nieruchomości sprzedane
Razem 1-5
5 a) Lokale ujete w nieruchomościach w pkt 1-5

Powierzchnia
6

39366,00

0

0,00

0

0,00

3

1225,76

3

1 525,00

12

42116,76

33

2991,87

z tego lok ale mieszk alne

18

625,35

lok ale użytk owe i garaże

15

2366,52

6. Połączenia lokali
7. Lokale niespełniające wymogów prawa budowlanego, zdjęte z
ewidencji zasobu
Ogółem zmniejszenie lokali 5a + 6 + 7

0

0,00

0

0,00

33

2991,87

z tego lok ale mieszk alne

18

625,35

lok ale użytk owe i garaże

15

2366,52
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3.3.2. Zwiększenia stanu zasobów
Zwiększenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5. Zwiększenie stanu zasobów będących w administrowaniu jednostki
Opis

Liczba

1.Nieruchomości zabudowane przejęte w zarząd i administrowanie, w
tym:
a. z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi

Powierzchnia
8

12445,6

0

0

b. darowizna

0

0

c. zakup budynku/lokalu

0

0

d. spadek

2

63,71

e. podnajem
f. inne - na podstawie Uchwał Zarządu Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, wyroku sądu, itp.
Lokale ogółem ujęte w punkcie 1

0

0

6

12381,89

25

3563,28

z tego lok ale mieszk alne

9

395,22

lok ale użytk owe i garaże
2.Nieruchomości niezabudowane przejęte w zarząd i
administrowanie

16

3168,06

5

2383

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

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 0

powierzchnia lokali

stawka płacona właścicielowi

0

0

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
1. Remonty pustostanów
a) liczba lokali wyremontowanych w roku, za który składane jest sprawozdanie
b) powierzchnia wyremontowanych pustostanów w (m2 )
c) wydatki poniesione na remonty pustostanów (w zł)
2. Liczba pustostanów nadających się do zasiedlenia na 31.12. roku, za który
składane jest sprawozdanie, w tym:
a) w nowym budownictwie
b) po remoncie
c) do remontu
3. Liczba pustostanów na 31.12. nie nadających się do zasiedlenia (a+b+c+d+e), w
tym:
a) w budynkach z roszczeniami na etapie uniemożliwiającym zasiedlenie
b) wyłączonych z eksploatacji w wyniku decyzji PINB i innych decyzji
w tym całe budynki
c) lokale niesamodzielne
d) w budynkach przeznaczonych do sprzedaży , rozbiórki lub remontu kapitalnego
(całościowego)
e) Lokale substandardowe

liczba
lokali

liczba
budynków
253
8 368,05
7.196,122,57
482

-

0
33
340

-

503

-

84
82

28
25
-

2
335
68

77
-

Liczba lokali wymieniona w pkt 2 lit. b w ilości 33, są to pustostany wyremontowane
oczekujące na wskazanie do zasiedlenia.
IV. REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
4.1. Elektroniczna Ewidencja Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy
W 2019 r Elektroniczna Ewidencja Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy prowadzona była
w systemie LOKUM. Dane dotyczące zasobu lokalowego w Zakładzie były automatycznie
i sukcesywnie migrowane do systemu. Pracownicy Zakładu brali udział w spotkaniach Zespołu
opracowującego standardy ewidencji i sprawozdawczości.
4.2. Lokale mieszkalne
4.2.1 Liczba zawartych umów najmu, aneksów, w tym zamiany, regulacje, nowe
zasiedlenia, najem socjalny
W 2019 roku zawarto:
1. 324 umowy najmu lokalu mieszkalnego w tym:
a) 148 umów najmu lokalu socjalnego,
2. 52 aneksy do umowy najmu lokalu mieszkalnego w tym:
a) 36 na podstawie art.691 KC § 1, zgodnie z którym w razie śmierci najemcy w stosunek
najmu wstępują: małżonek nie będący 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.
b)16 potwierdzających prawa do lokalu,
c) 10 zamian pomiędzy najemcami będącymi stroną umowy najmu

4.2.2 Realizacja programu Poznaj Swojego Najemcę
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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 2019 r.
2043

Liczba lokali zweryfikowanych formalnie poprzez rozesłanie
ankiety/oświadczenia w 2019 r.

1639

Liczba lokali zweryfikowanych poprzez bezpośredni kontakt w 2019 r.
(tj. w których na skutek wizyty odebrano oświadczenie)

838

Liczba lokali zweryfikowanych poprzez odebranie
oświadczenia w siedzibie administracji/organu/jednostki

272

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

3603

Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w 2019 r.

Liczba lokali wyznaczonych do zweryfikowania przez poszczególnych
administratorów w 2019 r.

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

3

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

8

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

19

inne nieprawidłowości - art.11 ust.2 pkt 2

30

Liczba dokonanych wypowiedzeń umów najmu w wyniku prowadzenia
programu PSN w 2019 r.

60

Liczba wszczętych postępowań sądowych w wyniku prowadzenia
programu PSN w 2019 r.
Liczba odzyskanych lokali w wyniku prowadzenia programu PSN w
2019 r.

Inne działania podjęte w ramach programu PSN w 2019 r.

48
3
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 programu 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 2019 r.
1.
2.
3.
4.

art.11 ust. 2 pkt.3 (podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela)
art.11 ust. 3 pkt.1 (niezamieszkiwanie najemcy w lokalu)
art.11 ust. 3 pkt.2 (posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu)
art. 11 ust 2 pkt 1 (wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem i
zakłócanie porządku)

5.

art. 11 ust 2 pkt 2 (zaległości czynszowe)
6. art. 13 (wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu)
Liczba zgłoszonych wypowiedzeń w trybie art. 11 ust. 5 ustawy (z budynków nie
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy)

3
8
19
4
26
0
0

Liczba wszystkich dokonanych wypowiedzeń stan na dzień 31.12 (suma poz. 1-6)

60
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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
społecznym

Wynajęte organizacjom
społecznym w danym roku

Zakończone umowy najmu

liczba

liczba

liczba

powierzchnia

1

93,09

powierzchnia

0

0

powierzchnia

0

0

Jest to lokal znajdujący się w budynku przy ul. Lipskiej 14 m 6/6a - Dom Dziecka im. Maryny
Falskiej. Lokal wynajmowany jest podstawie Uchwały nr LXXII/2274/2010 Rady m.st.
Warszawy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyposażenia Domu Dziecka Nr 15
im. Ks G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w majątek m.st. Warszawy
oraz protokołu przejęcia-przekazania w użytkowanie lokalu nr 6 znajdującego się
w nieruchomości przy ul. Lipskiej 14 w Warszawie sporządzonego w dniu 23.04.2010 r.
4.2.5 Lokale w placówkach oświatowych
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 Angorska

2

1

39,00

Szkoła

2 Białowieska

22

1

48,11

Szkoła

3 Grochowska

346/348

1

58,12

Szkoła

4 Kamionkowska 36/44

2

45,65

Szkoła

5 Kobielska

5

1

44,85

Szkoła

6 Saska

59

1

25,37

Szkoła

7 Siennicka

15

1,2

99,60

Szkoła

8 Skaryszewska

8

1,2

78,88

Szkoła

9 Weterynaryjna

3

2

42,80

Szkoła

10 Zagójska

1

1,2

100,57

Szkoła

11 Zwycięzców

44

1,2

116,32

Szkoła

Lokale wymienione w tabeli nr 12 są lokalami mieszkalnymi zasiedlonymi na podstawie
umowy na czas stosunku pracy oraz umowy najmu na czas nieokreślony.
4.3. Lokale użytkowe
Zestawienie danych dotyczących lokali użytkowych (w tym garaży) zawiera tabela nr 13.
Tabela nr 13. Lokale użytkowe
Opis
1. Lokale użytkowe (bez garaży, miejsc postojowych i boksów
motocyklowych)

Stan na 31 grudnia roku
sprawozdawczego

1018

1a) liczba lokali wynajętych

789

1b) liczba pustostanów

229

14

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

109
57

gastronomiczne

0

magazynowe

22

biurowe

30

pracownie do prowadzenia działalności twórczej

0

inne lokale użytkowe

0

1b)2. wieloletnie pustostany ze względu na zły stan techniczny nadające
się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze lub inne
13
1c) postępowania na najem lokali użytkowych - konkursy
Liczba przeprowadzonych konkursów

6

Liczba lokali wynajętych

32

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

110,10

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

10,10

średnia stawka netto za 1m2 (suma czynszów wynajętych lokali podzielona
przez powierzchnię wynajętych lokali)

28,96

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

3

0

1f) działania na rzecz zachowania różnorodności usług w l.u. - konkursy
profilowane
Liczba przeprowadzonych konkursów profilowanych

4

Liczba lokali wynajętych w konkursach profilowanych

4

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

50,00

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

11,00
62,53

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

1

Liczba garaży i miejsc postojowych (łącznie) wynajętych w konkursach

10

W tabelce przedstawionej powyżej w punkcie 1c, kolumna 2 zawarta jest informacja o tym,
iż przeprowadzono 6 konkursów na lokale użytkowe znajdujące się w 6 budynkach.
W wyniku tych konkursów wynajęto 32 lokale użytkowe. Analogiczna sytuacja jest
w punkcie 2, gdzie zawarta jest informacja o 1 konkursie w wyniku, którego wynajęto łącznie
10 garaży i miejsc postojowych.
Ponadto różnica 107 sztuk pomiędzy ilością lokali do wynajęcia, a ilością pustostanów,
wynika z faktu iż część tych lokali przeznaczona jest do sprzedaży albo wyłączona jest z
użytkowania decyzją nadzoru budowlanego lub znajduje się w nieruchomościach
przeznaczanych do remontu lub zwrotu nieruchomości .
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4.4. Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych
W 2019 r. udostępniono 34,42 m2 powierzchni budynków pod instalacje reklam i telefonii.
Nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie powierzchni na której miałby powstać mural.
4.5. Dzierżawa nieruchomości gruntowych
4.5.1. Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz
mieszkańców
Liczba zawartych umów dzierżawy w roku 2019 - 514
Zawarte umowy dotyczyły wydzierżawienia gruntów w takich celach jak: podwórka przyległe
do nieruchomości niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości przez wspólnoty,
grunt pod altanami śmietnikowymi, miejsca ustawienia pojemników na nieczystości, parkingi.
W przypadku wykonywanych remontów przez wspólnoty, grunt dzierżawiony był pod
zaplecze budowy, ustawienie kontenerów, rusztowań. Ponadto dla mieszkańców udostępniane
były tereny jako ogródki przydomowe, miejsca postojowe, jako grunt pod garażami
wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, na ustawienie kontenerów niezbędnych
przy wykonywanych remontu we własnym lokalu.
Pozostałe umowy, które wpływają na ogólną wydzierżawioną łączną powierzchnię i uzyskane
dochody w roku 2019, zawarte były w latach ubiegłych (co 3 lata zawierane są umowy jako
kontynuacja) i dotyczą również w/w celów dzierżawy.
Łączna wydzierżawiona powierzchnia
- 111 544,130 m2
Dochody
- 1 617 971,74 zł.
W pozycji dochody uwzględnione jest również odszkodowanie za dzierżawę gruntu
(bezumowne korzystanie z gruntu).
4.5.2. Dzierżawa gruntów na cele komercyjne
Liczba zawartych umów w 2019 r. - 110
Wydzierżawienie terenów stanowiących własność Miasta dotyczyło gruntów przekazanych
najemcom lokali użytkowych prowadzącym działalność gospodarczą, którzy korzystają
z terenu przyległego do lokali, zagospodarowanego jako ogródki gastronomiczne. Ponadto
użytkownicy pawilonów wybudowanych ze środków własnych obciążeni są zarówno za grunt
pod pawilonem, jak również teren niezbędny wokół pawilonu.
Został również wydzierżawiony grunt na rzecz Deweloperów, którzy wykonując własne
inwestycje budowlane korzystali z gruntu Miasta, celem usytuowania zaplecza budowlanego.
W 2019 r. miało też miejsce wydzierżawienie gruntów, do realizacji zdjęć filmowych w ilości
3 zgłoszeń.
Pozostałe umowy dzierżawy, które wpływają na ogólną wydzierżawioną powierzchnię
oraz uzyskane z tego tytułu dochody w roku 2019, zawarte były w latach ubiegłych (co 3 lata
zawierane są umowy jako kontynuacja) i dotyczyły również w/w celów dzierżawy.
Łączna wydzierżawiona powierzchnia
- 25 363,76 m2
Dochody
- 1 188 999,10 zł.
W pozycji dochody uwzględnione jest również odszkodowanie za dzierżawę gruntu
(bezumowne korzystanie z gruntu).
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4.6 Windykacja należności
W 2019 r. windykacja prowadzona była w celu odzyskania należności oraz zmniejszenia
zadłużenia na kontach lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam oraz dzierżaw
terenów, a także spowodowania systematycznego regulowania bieżących opłat.
Nowym działaniem windykacyjnym było rozpoczęcie realizacji 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 miała na celu zwiększenie wpływów z tytułu spłaty zadłużenia oraz utrwalenie zasady
terminowego wnoszenia bieżących opłat za zajmowane lokale mieszkalne. Do restrukturyzacji
zadłużenia mogą przystąpić dłużnicy, którzy na dzień 31.12.2018 r. zalegali z opłatami.
Dłużnicy muszą złożyć stosowny wniosek (mogą go składać do 29.12.2020 r.), a następnie
podpisać przygotowaną umowę. Po wypełnieniu warunków umowy i uchwały nastąpi
restrukturyzacja zadłużenia (efektem końcowym będzie umorzenie części zadłużenia zgodnie
z zawartą umową). Dłużnik może skorzystać z następujących form restrukturyzacji zadłużenia:
- 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 przypadającą na dłużnika składającego wniosek
o restrukturyzację zadłużenia. W tym przypadku dłużnik musi znajdować się w trudnej sytuacji
materialnej czy zdrowotnej.
Ponadto w 2019 r. zakończono realizację Uchwały Rady m. st. Warszawy nr VI/107/2015 z
dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. W świetle przepisów tej Uchwały
dłużnik mógł złożyć wniosek i następnie podpisać porozumienie w sprawie restrukturyzacji
zadłużenia w dwóch opcjach:
- wpłacając 30% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania porozumienia, płacąc cały
czas terminowo bieżące należności, a po 4 latach nastąpiło umorzenie 70% zadłużenia,
- spłacając 50% zadłużenia w ratach, płacąc cały czas terminowo bieżące należności, a po 4
latach nastąpiło umorzenie 50% zadłużenia,
Powyższa uchwała obowiązywała do 31.12.2019 r.
Inną formą prowadzenia windykacji było funkcjonowanie komisji Zakładu ds. zaległości
czynszowych. Komisja działała i działa w oparciu o Uchwałę nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.
st. Warszawy z dnia 9.09.2010 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.
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4.6.1 Analiza zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych
Dane dotyczące zaległości przedstawia tabela nr 14.
Tabela nr 14. Windykacja należności
Opis
1.Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne (z mediami)
a. najem

Stan na dzień 31.12.
Liczba najemców
roku sprawozdawczego
81 596 173,23

4 945

3 059 740,24

2 320

b. odszkodowania

16 397 793,69

768

c. lokale zdane

37 418 130,55

1 827

d. odsetki

24 720 508,75

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

14 702 763,43

1 300

1 346 080,50

656

439 941,74

51

c. lokale zdane

8 855 276,12

593

d. odsetki

4 061 465,01

3. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale mieszkalne

5 345 270,20

a. najem
b. wynagrodzenie za bezumowne zajmowanie

4. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale użytkowe

580 296,17

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że 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.
Zaległości te 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 Uchwały o restrukturyzacji zadłużenia, co pozwala
na podpisywanie stosownych umów ratalnych i chociaż częściowe odzyskiwanie należności.
W toku prowadzonych analiz zadłużenia należy zaznaczyć, że pomimo ogólnego wzrostu
zadłużenia lokali mieszkalnych o 3% i lokali użytkowych o 6%, wystąpiło zjawisko zmniejszania
się liczby lokali mieszkalnych z zadłużeniem powyżej 3 miesięcznych przypisów, a dla lokali
użytkowych powyżej 2 przypisów. Jest to wynik sprawniejszej pracy windykatorów, którzy
wcześniej i skuteczniej docierają do dłużników.
4.6.2 Windykacja należności z tytułu dzierżawy i koszty dochodzenia roszczeń (w tym
reklamy).
Łączna kwota zaległości na 31.12.2019 r. wynosiła 1 657 112,25 zł, w tym koszty sądowe
i egzekucyjne w kwocie 63 798,24 zł.
W zakresie dochodzenia należności z tytułu dzierżaw trzeba zaznaczyć, że w 2019 r. zostały
przekazane z Urzędu Dzielnicy w zarządzanie przez Zakład kolejne tereny. Spowodowało
to znaczny wzrost zaległości (ok. 17%) na kontach użytkowników dzierżaw w stosunku
do poprzedniego roku.
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Niniejsza sytuacja spowodowana była w dużej mierze jednorazowymi obciążeniami
dzierżawców przekazanych z Urzędu Dzielnicy (jest to kwota ok. 273 000,00 zł i głównie
dotyczy terenów położonych przy ul. Podskarbińskiej – obiekty sportowe „Orzeł”), którzy mają
problem z akceptacją jednorazowych obciążeń jak i spłaty powstałych w ten sposób zaległości.
W stosunku do ww. dłużników, którzy nie podejmą działań zmierzających do zawarcia ugody
w sprawie spłaty zadłużenia, Zakład będzie dochodził należności na drodze sądowej.
W zakresie reklam łączna kwota zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 151 208,14 zł, w tym
koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 14 290,75 zł. Nastąpił nieznaczny wzrost zaległości (o
niecałe 2%), które przeważnie na początku nowego roku są regulowane.
4.6.3 Windykacja przedsądowa, sądowa, egzekucyjna
W 2019 roku wysłano do dłużników:
1) 1456 wezwań do zapłaty, w tym 1035 dotyczących lokali mieszkalnych, 271 - lokali
użytkowych, 101 - garaży i 49 reklam,
2) 4746 ostatecznych wezwań do zapłaty, w tym 4017 dotyczących lokali mieszkalnych, 534 lokali użytkowych, 151 - garaży i 44 reklam,
3) przeprowadzono 627 bezpośrednich rozmów z dłużnikami. Rozmowy te były
przeprowadzane w miejscach zamieszkania (lub prowadzenia działalności) dłużników oraz
w Administracjach Nieruchomości,
4) sporządzono 427 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę należności,
w tym: 379 wniosków dotyczących lokali mieszkalnych, 53 wnioski dotyczące lokali
użytkowych oraz 5 wniosków dotyczące garaży,
5) skierowano do Działu Prawnego 323 wyroki orzeczone przez sąd w 2019 r., dotyczące
zapłaty należności w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
W 2019 roku do Zakładu wpłynęło ogółem 330 wniosków dotyczących ulg w spłacie
zadłużenia do rozpatrzenia przez Komisję ds. zaległości czynszowych, w tym 231 wniosków
dotyczących lokali mieszkalnych, 52 wnioski lokali użytkowych oraz 47 innych lokali
i dzierżaw.
Podpisano 152 umowy ratalne oraz 9 umów odroczenia terminu płatności. Dokonano 163
umorzeń na kontach lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, na reklamach i dzierżawach.
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 rozwiązaniom umów najmu lub wstrzymało wystąpienie
z pozwami o eksmisję z lokali.
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Windykacja sądowa
Sprawy skierowane do Sądu z powództwa Zakładu.
Po bezskutecznej windykacji przedsądowej w 2019 r. zostało wszczętych przez Zakład 531
spraw sądowych.
Przedmiotem wszczętych spraw sądowych z powództwa Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 r. były:
1) lokale mieszkalne, w tym postępowania dotyczące:
a) eksmisji z lokali mieszkalnych – 79 spraw;
b) należności za lokale mieszkalne – 354 sprawy;
c) zgłoszenie wierzytelności przy upadłości dłużnika – 11 spraw;
Razem: 444 wszczętych spraw sądowych dotyczących lokali mieszkalnych z powództwa
Zakładu.
2) lokale użytkowe, w tym postępowania dotyczące:
a) eksmisji z lokali użytkowych – 12 spraw;
b) należności za lokale użytkowe – 53 spraw;
c) należności za garaże - 5 spraw;
d) eksmisja z garażu – 2 sprawy.
Razem: 72 sprawy sądowe wszczęte z powództwa Zakładu.
3) Pozostałe 15 spraw wszczętych z powództwa Zakładu dotyczy:
a) uchylenia Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych;
b) wniosków o klauzulę na akt notarialny.
W 2019 r. skierowano 480 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom i nakazom
zapłaty. W 2019 r. Zakład otrzymał 520 tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących:
 eksmisji z lokali mieszkalnych,
 należności za lokal mieszkalny,
 eksmisji z lokali użytkowych,
 należności z lokali użytkowych.
W 2019 r. skierowano do sądu przeciwko Zakładowi 21 spraw sądowych.
Skierowane sprawy dotyczyły m.in. :
 stosunku pracy;
 należności;
 ustalenia wstąpienia w stosunek najmu;
 ustalenia istnienia stosunku najmu;
 odszkodowania;
 uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
 rozwiązania umowy najmu.
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Windykacja egzekucyjna
Po bezskutecznej windykacji polubownej, polegającej na dobrowolnym wezwaniu dłużników
do zapłaty zasądzonych należności, w 2019 r. Zakład skierował do egzekucji 697 spraw z czego
649 spraw dotyczyło roszczeń pieniężnych, a 48 spraw dotyczyło eksmisji. W 2019 r.
wykonano 21 eksmisji z lokali mieszkalnych, 4 z lokali użytkowych i 1 z garażu.
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, 15.1 i 16
Tabela nr 15
Restrukturyzacja zadłużeń na podstawie Uchwały nr 295/2019 z 30 maja
2019 r.
Liczba zawartych umów o restrukturyzacji zadłużenia
Liczba umów które wygasły narastająco od początku programu w
przypadkach niedotrzymania przez dłużników warunków z umowy
Liczba prawidłowo zakończonych umów narastająco od początku programu

Stan na 31 grudnia
roku sprawozdawczego
15
0
0

Do 31.12.2019 r. dłużnicy złożyli 163 wnioski, które sukcesywnie są i będą rozpatrywane oraz
będą przygotowywane stosowne umowy na spłatę zadłużenia. Wnioski można składać do
31.12.2020 r.
Tabela 15.1
Restrukturyzacja zadłużeń na podstawie Uchwały nr VI/107/2015 z 26
lutego 2015 r.
Liczba zawartych umów o restrukturyzacji zadłużenia
Liczba umów które wygasły narastająco od początku programu w
przypadkach niedotrzymania przez dłużników warunków z umowy
Liczba prawidłowo zakończonych umów narastająco od początku programu

Stan na 31 grudnia
roku sprawozdawczego
306
122
184

Przedstawiona powyżej tabela obrazuje realizację Uchwały Rady m. st. Warszawy
nr VI/107/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. W sumie
z dłużnikami zawarto 306 porozumień na spłatę zadłużenia na zasadach określonych w ww.
uchwale. W czasie obowiązywania uchwały wygasły 122 porozumienia. Przyczyną takich
sytuacji było niedotrzymanie warunków zawartych w podpisanych porozumieniach, czyli brak
terminowego wnoszenia bieżących opłat oraz brak wnoszenia rat.
Powyższa uchwała obowiązywała do 31.12.2019 r. Do końca 2019 r. dokonano umorzeń
zadłużenia na kontach 184 dłużników, którzy wywiązali się z zawartych porozumień
restrukturyzacyjnych.
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Tabela nr 16. Ulgi w spłacie należności procedowane zgodnie z Uchwałą nr 2643/2010
Ulgi w spłacie należności na podstawie Uchwały nr 2643/2010 z 9
Dane za rok sprawozdawczy
września 2010 r.
Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej przez dzielnicę/jednostkę
152
Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej ze służbami Skarbnika
Liczba zawartych umów o odroczenie terminu płatności
Liczba dokonanych umorzeń należności
Liczba prawidłowo zakończonych umów o spłacie ratalnej

31
9
163
10

Powyższa tabela obrazuje 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 9.09.2010 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, które nie przekracza wysokości
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.
4.8 Świadczenie niepieniężne
Dane liczbowe dotyczące „odpracowania długu” przedstawia tabela nr 17.

Świadczenia niepieniężne były wykonywane na terenie Zakładu i były realizowane
w formie sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, sprzątania wewnątrz budynków oraz
prac ogrodniczych.
4.9. Pozostałe, w tym obniżki czynszu, dodatki mieszkaniowe (opis, liczba gospodarstw
korzystających, kwoty itp.)
Zgodnie z § 4 Załącznika nr 2 do uchwały nr LIX/1535/2017 Rady m. st. Warszawy
z dnia 14.12.2017 r. –Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st.
Warszawy na lata 2018-2022 – Zasady Polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
z uwagi na wartość użytkową lokalu zostały wyznaczone czynniki obniżające stawkę czynszu
określoną dla danej strefy albo ustaloną na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
a) brak instalacji zimnej wody w lokalu - obniżka o 15%,
b) brak kanalizacji w lokalu - obniżka o 15%,
c) brak WC w lokalu - obniżka o 15%,
d) brak łazienki w lokalu - obniżka o 10%,
e) brak łazienki i WC w lokalu - obniżka o 25%,
f) brak instalacji centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy
równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lokalu - obniżka
o 20%,
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g) brak instalacji centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy
równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do podgrzewania wody - obniżka
o 5%,
h) brak pomieszczenia kuchennego albo wnęki kuchennej w lokalu - obniżka o 10%,
i) pomieszczenie kuchenne albo wnęka kuchenna pozbawiona bezpośredniego oświetlenia
naturalnego - obniżka o 2%,
j) brak instalacji gazowej przy jednoczesnym braku odpowiednio wzmocnionej instalacji
elektrycznej - obniżka o 5%,
k) lokal wspólny tj. taki lokal mieszkalny, w którym poszczególne izby najmowane są przez dwóch
lub więcej najemców - obniżka o 10%, przy czym za wspólne korzystanie z pomieszczeń: kuchnia,
łazienka, WC - dodatkowa obniżka o 7% za każde z nich,
l) brak odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do lokalu osobom
niepełnosprawnym poruszającym się na wózku i zamieszkującym w tym lokalu - obniżka o 20%,
m) lokal, z którego korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku
i zamieszkującą w tym lokalu jest utrudnione, jeżeli najemca złoży wniosek i zostanie
zakwalifikowany do zamiany lokalu – obniżka o 20%,
n) lokal usytuowany powyżej 4 kondygnacji nadziemnej w budynku bez windy - obniżka o 5%,
o) lokal położony w suterenie budynku - obniżka o 15%,
p) lokal znajdujący się w budynku wymagającym napraw głównych co najmniej dwóch elementów
konstrukcyjnych (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja schodów i dach) - obniżka
o 20%,
r) lokal powinien być opróżniony w związku z decyzją organu nadzoru budowlanego - do czasu
tego opróżnienia - obniżka o 50%.
Stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek wskazanych w ust. 1 nie może być
mniejsza niż 50% stawki właściwej dla danej strefy.
Natomiast dodatki mieszkaniowe udziela się w oparciu o zapisy ustawy o dodatkach
mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r.

W 2019 roku Zakład realizował również 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 (metrażowe).
Dane liczbowe dotyczące kwot udzielonych obniżek oraz dopłat do czynszu, a także ilość
gospodarstw korzystających z tych świadczeń obrazują poniższe zestawienia:

Obniżki czynszu
Ilość gospodarstw
korzystających z obniżki

Kwota obniżek
w 2019 roku ogółem

Kwota obniżek

(zł)

(zł)

(szt.)

886 312,37

73 859,36

573

średniomiesięcznie
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Dodatki mieszkaniowe
Kwota dodatków
w 2019 roku ogółem

Kwota dodatków

Ilość gospodarstw
korzystających z dodatku

(zł)

(zł)

(szt.)

1 435 190,79

119 599,23

735

średniomiesięcznie

4.10. Nadzór właścicielski (obsługa Wspólnot Mieszkaniowych)
4.10.1. Informacje o zebraniach wspólnot mieszkaniowych
Liczba zebrań odbytych w 2019 r. ogółem: 657
w tym przypadających na jednego pełnomocnika :
a) minimum zebrań (50) ,
b) maximum zebrań (83) ,
c) średnia zebrań (65).
W okresie sprawozdawczym, dodatkowo w zebraniach uczestniczą pracownicy Zakładu
posiadający stosowne pełnomocnictwa, w przypadku gdy bardzo duża ilość zwołanych zebrań
wyznaczona jest na dany dzień.
4.10.2 Informacje o działaniach pełnomocników m.st. Warszawy
W 2019 r. w ramach nadzoru właścicielskiego działania wykonywane przez pełnomocników –
pracowników posiadających pełnomocnictwa do wykonywania funkcji współwłaściciela
nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Praga-Południe - polegały na:
 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 głosu, w zakresie zobowiązań finansowych do kwot określonych w
uchwale Zarządu Dzielnicy Praga-Południe w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości
zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 wykonywaniu prawa kontroli działalności zarządu wspólnoty.
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.
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Informacje dotyczące remontów, konserwacji i modernizacji zasobu przedstawia tabela nr 18.
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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. roku
sprawozdawczego:

397

Sposób likwidacji na:
ogrzewanie z
sieci
ciepłowniczej

ogrzewanie
gazowe
kotłownie/
etażowe

ogrzewanie
elektryczne

(OZE)

ekoprojekt

lokal
opróżniony

łączna liczba lokali, w
których dokonano
likwidacji

18

3

0

0

0

167

188

Liczba pozostałych pieców na paliwo stałe ogółem na dzień 31.12. roku
sprawozdawczego:
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4.11.3. Doposażenia w system grzewczy z sieci gazowej i ciepłowniczej.

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5

Adres budynku

Liczba budynków

Budynki przyłączane do msc – zakończone w 2019 r.
Alzacka 1
1
Czapelska 22
1
Czapelska 37
1
Grenadierów 39
1
Igańska 27
1
Jarocińska 29
1
Kawcza 45
1
Kawcza 45A
1
Kawcza 47
1
Kawcza 49
1
Kawcza 50
1
Kawcza 51
1
Komorska 34
1
Kordeckiego 5
1
Nizinna 8
1
Prochowa 38
1
Serocka 19
1
Serocka 19 oficyna
1
Szaserów 99
1
Targowa 12
1
Walecznych 35
1
Wiarusów 15
1
Budynki przyłączane do msc – rozpoczęte w 2019 r.
Dąbrówki 18
1
Kaleńska 6A
1
Kaleńska 10
1
Osowska 49
1
Osowska 52
1

Ilość lokali

8
12
8
10
7
9
7
7
11
11
6
10
12
10
12
8
11
1
11
69
11
64
9
9
13
19
9
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
1
2
3
4
5

Mińska 24
1
Mińska 26
1
Mińska 28
1
Głucha 3A
1
Wawerska 19
1
Rybna 8
1
Rybna 10
1
Rybna 24
1
Rybna 28
1
Grochowska 297
1
Budynki przyłączane do sieci gazowej – zakończone w 2019 r.
Świętosławska 22
1
Znicza 1
1
Grochowska 111/113
1
Budynki przyłączane do sieci gazowej – rozpoczęte w 2019 r.
Karczewska 31
1
Karczewska 33
1
Jakubowska 18
1
Modrzewskiego 23
1
Murmańska 29
1

32
14
16
12
16
14
29
13
11
13
7
9
1
16
21
13
13
8

4.11.4. Termomodernizacja budynków częściowa i kompleksowa:

L.p.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1

Adres budynku

Liczba budynków

Ilość lokali

Termomodernizacja budynków kompleksowa – zakończone w 2019 r.
Komorska 50
1
5
Komorska 58
1
17
Komorska 60
1
10
Pustelnicka 28
1
9
Grochowska 111/113
1
1
Termomodernizacja budynków kompleksowa – rozpoczęte w 2019 r.
Mińska 24
1
32
Mińska 26
1
14
Mińska 28
1
16
Wawerska 19
1
16
Rybna 8
1
14
Rybna 10
1
29
Rybna 24
1
13
Rybna 28
1
11
Grochowska 297
1
13
Makowska 99
1
8
Termomodernizacja budynków częściowa – zakończone w 2019 r.
Termomodernizacja budynków częściowa – rozpoczęte w 2019 r.
-
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4.11.5. Rewitalizacja – kompleksowa w ramach Programu
Tabela nr 20. Zadania inwestycyjne
l.p.

Adres z zadania
inwestycyjnego

1.

Lubelska 30/32

2.

Grochowska 354

3.

Targowa 12

4.

Głucha 3A

5.

Mińska 24

6.

Mińska 26

7.

Mińska 28

8.

Rybna 24

9.

Rybna 28

10.

Wawerska 19

11.

Drewnicka 2A

12.

Rybna 8

13.

Rybna 10

Zakres wykonanych prac – syntetyczny opis na podstawie kart
inwestycyjnych
Przebudowa skrzydła wschodniego włącznie z wymianą stropów, wymianą
konstrukcji i pokrycia dachu, zmianą układu funkcjonalnego, dopsażeniem w
windy, dostosowaniem do przepisów ppoż., wymianą instalacji elektrycznych,
wod-kan i c.o., doposażeniem w instalacje c.c.w. wykonanie instalacji
podposadzkowych w budynku i terenie przy budynku.
Rozpoczęcie rozbiórek ścian działowych, stropów i dachu w skrzydle
zachodnim. Zaawansowanie robót wynosi 58%
Poprawiona dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o pozwoleniu
zamiennym na budowę.
Wybudowane przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakończone roboty
instalacyjne związane ze zmianą źródła ogrzewania z gazowego na sieciowe,
pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków wykonano odnowienie
klatek schodowych. Powierzchnia budynku 2.395,30 m3, 60 lokali
mieszkalnych, 5 lokali użytkowych. Rewitalizacja budynku zakończona
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku wykonana w 2017 roku,
budynek w trakcie opróżniania.
Wykonana modernizacja elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki,
modernizacja dachu i klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznych,
wymiana instalacji wod-kan, wybudowany węzeł cieplny i instalacje c.o. i
c.c.w. Zaawansowanie robót wynosi 90%
Wykonana modernizacja elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki,
modernizacja dachu i klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznych.
Zaawansowanie robót wynosi 90%
Wykonana modernizacja elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki,
modernizacja dachu i klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznych.
Zaawansowanie robót wynosi 86 %
Zabezpieczono budynek tymczasową konstrukcją wsporczą, zdemontowano
instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, rozebrano ściany działowe, stropy
drewniane i kleina oraz dach z pokryciem. Skuto tynki. Trwa wykonywanie
prac związanych z podbijaniem fundamentów ścian nośnych i wykonywaniem
płyty fundamentowej. Zawansowanie prac 14%.
Wyburzono istniejące ściany murowane, stropy drewniane i kleina.
Wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, ściany nośne i
działowe, kominy, płyty stopowe oraz odtworzono dach z pokryciem z blachy.
Rozprowadzono instalacje elektryczne podtynkowe i instalacje sanitarne
podposadzkowe i wykonano prace w węźle cieplnym. Wykonano izolację
fundamentów i piwnicy. Ocieplono izolacją termiczną ściany budynku,
piwnice i poddasze. Zamontowano okna drewniane i drzwi wejściowe do
budynku. Ułożono posadzki i rozpoczęto wykonywanie tynków w budynku.
Zawansowanie prac 66%.
Zabezpieczono budynek tymczasową konstrukcją wsporczą, zdemontowano
instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, rozebrano ściany działowe, stropy
drewniane i kleina oraz dach z pokryciem. Rozebrano kondygnację poddasza i
II piętra, skuto tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Trwa wykonywanie prac
związanych z podbijaniem fundamentów ścian nośnych i wykonywaniem
płyty fundamentowej. Zawansowanie prac 19%.
Poprawiona dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o pozwoleniu
zamiennym na budowę.
Zdemontowano istniejące instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, rozebrano
ściany działowe, stropy oraz dach z pokryciem, skuto tynki. Wykonano
podbicie fundamentów, płytę fundamentową oraz strop nad piwnicą, parterem
i piętrem. Zszyto i wzmocniono istniejące ściany murowane. Wykonano
instalacje podposadzkowe oraz rozpoczęto prace izolacyjne i murarskie w
piwnicy. Zawansowanie prac 22%.
Zdemontowano istniejące instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, rozebrano
ściany działowe, stropy oraz dach z pokryciem, skuto tynki. Trwa
wykonywanie prac związanych z podbijaniem istniejących ścian nośnych i
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wykonywaniem płyty fundamentowej. Wykonano wszystkie stropy,
wzmocnienia nadproży okiennych, konstrukcję dachu z jedną warstwą papy i
obróbkami blacharskimi. Zamontowano okna drewniane i rozpoczęto prace
murarskie. Zawansowanie prac 27%.
14.

Kamionkowska 49

Wykonana rewitalizacja podwórka przy budynku.

15.

Grochowska 297

Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy z nadbudową budynku o 2
kondygnacje. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych i budowy kanalizacji
deszczowej. Zawansowanie robót wynosi 2.5 %

4.11.6. Windy – budowa, doposażenie
Inwestycje rozpoczęte (budowa wind w ramach remontów budynków)
L.p.
1.
2.

Adres

Liczba lokali
mieszkalnych
48
11

Lubelska 30/32
Grochowska 297

Liczba lokali
użytkowych
52
2

4.11.7. Stan realizacji innych zadań inwestycyjnych
Zadanie C/PPD/II/P5/9 – Centrum Lokalne „Dawny Bazar Rogatka”
W następstwie wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu po dawnym
bazarze „Rogatka”, poprzedzonej konkursem architektonicznym i konsultacjami społecznymi,
została wykonana dokumentacja techniczna - projekt budowlany i wykonawczy.
Dla części drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie bazaru został wykonany projekt budowlany
remontu ul. Kamionkowskiej na odcinku do ul Mińskiej oraz do ul. Głuchej. Został złożony
wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

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

Adres

Powód

Zakres

Realizacja/uwagi

IVOT/24/2019

ul. Lipska 12

Stan techniczny
garażu.

IVOT/59/2019

ul. Rybna 10

Stan techniczny
budynku.

IVOT/102/2019

ul. Grochowska
106

Stan techniczny
budynku.

Odstąpienie od
nałożenia
obowiązków.
Umorzenie
postępowania
administracyjnego.
1. Zbić odspojony,
grożący odpadnięciem
tynk na płytach
balkonowych wraz z
uzupełnieniem jego
ubytków.
2. Zbić odspojony,
grożący odpadnięciem
tynk na płytach
balkonowych wraz z
uzupełnieniem jego
ubytków.
3. Naprawić gzyms
pod obróbką

Sprawa zakończona
odstąpieniem od
nałożenia obowiązków
Sprawa zakończona
umorzeniem
postępowania
Obowiązki nałożone
decyzją zostały wykonane
w całości.
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blacharską dachu
przedmiotowego
budynku.
IVOT/162/2019

ul. Brazylijska 11A

Stan techniczny
nawierzchni
chodnika.

1. Zlikwidować

pęknięcia i
wybrzuszenia
nawierzchni chodnika.
2. Uzupełnić ubytki
powstałe w
nawierzchni chodnika.

IVOT/202/2019

ul. Kaleńska 10

Demontaż
daszku nad
drzwiami

Stwierdzenie
wykonania obowiązku
nałożonego decyzją nr
IVOT/434/2018 z dnia
20.11.2018r.

IVOT/217/2019

ul. Serocka 19

Stan techniczny
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego.

1. Zbić odspojone

tynki elewacji
zewnętrznych
budynku.
2. Usunąć
nieszczelność dachu.
3. Docieplić strop
poddasza z
wykonaniem nowej
posadzki.
4. Wykonać
reprofilację otulin płyt
żelbetowej dachu.
5. Naprawić częściowo
uszkodzone wywiewki
kanalizacyjne na
dachu wraz z
zabezpieczeniem ich
przed warunkami
atmosferycznymi.
6. Uzupełnić spoiny w
ścianach piwnicznych,
osuszyć ściany
piwniczne oraz
wykonać izolację
pionową i poziomą.
7. Wykonać nowe
posadzki w piwnicy z
izolacją
przeciwwodną.
8. Wymienić zużytą
stolarką okienną (okna
na poddaszu).
9. Naprawa
istniejących balkonów
wykazujących
nieprawidłowości.
10. Zdemontować
konstrukcję stalową
zarwanego balkonu
oraz wykonać
zabezpieczenia okna
balkonowego w lokalu
nr 6 skutecznie
chroniącego przed
wypadnięciem z

Obowiązki nałożone
decyzją zostały wykonane
w całości.

Decyzja stwierdzająca
wykonanie obowiązku
dec. nr IVOT/434/2018
tzn. zamontowanie
daszku nad drzwiami
wejściowymi do budynku
Trwa kompleksowa
modernizacja. Prace w
trakcie.
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zachowaniem
przepisów art. 298
Warunków
Technicznych.
11. Naprawić kominy
ponad dachem wraz z
wykonaniem wylotów
powietrza z
pionowych na
poziome nowych czap
kominów
zabezpieczonych przed
war. atm. oraz
wykonaniem w
otworach
wentylacyjnych kratek
ze stali ocynkowanej.
12. wykonać nowy
wyłaz dachowy wraz z
drabiną systemową.
13. Naprawić
skorodowane obróbki
blacharskie.
14. Udrożnić rynny.
15. Usunąć ślady
korozji biologicznej i
zawilgocenia w
lokalach oraz na klatce
schodowej z
odtworzeniem tynków.
16. Naprawić
uszkodzoną instalacje
elektryczną w
lokalach.
17. Zlikwidować
zewnętrzne
nawiewniki w
ścianach
zewnętrznych.
18. Zamontować w
oknach lub w ramach
okiennych lokali
nawietrzniki
higrosterowane.
19. Wykonać
balustrady na
spocznikach klatek
schodowych w celu
zabezpieczenia
przestrzeni między
spocznikiem a oknem.
20. Wykonać
odprowadzenie wody
opadowej z nisz
okiennych oraz
zabezpieczenie ich
kratami.
21. Wykonać remont
tynków klatki
schodowej.
22. Uzupełnić
miejscowe ubytki w
stopniach biegów
schodowych.
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23. Wzmocnić ściany

nośne zewnętrzne
elewacji w miejscu
zarysować pod
balkonami oraz w
okolicy okien.
IVOT/228/2019

ul. Stoczkowska 5

Stan techniczny
budynku w
zakresie lokalu
nr 8

1. Skuć zagrzybione

tynki ścian lokalu nr 8
odgrzybić
powierzchnię tych
ścian wraz z
ewentualnym
osuszeniem oraz
położyć nowe tynki.
2. Zamontować
nawiwniki w oknach
lokalu nr 8.
1. Zbić grożące
odpadnięciem
fragmenty otuliny
betonowej płyty
balkonowych od
strony ulicy
Wiatracznej oraz od
strony podwórka.
2. Dokonać naprawy
płyt balkonowych (po
uprzednim
sprawdzeniu ich
konstrukcji) wraz z
wymianą obróbek
blacharskich.

IVOT/227/2019

ul. Wiatraczna 4

Stan techniczny
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego.

IVOT/239/2019

ul. Wandy 8A

Stan techniczny
drogi

Naprawa miejscowych
zapadnięć i spękań
nawierzchni jezdni.

1060/19

ul. Wandy 8A

Stan techniczny
drogi

Utrzymanie decyzji
PINB nr
IVOT/239/2019 przez
Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Obowiązki nałożone
decyzją zostały wykonane
w całości.

Obowiązki nałożone
decyzją zostały
wykonane w całości.

Zakład przekazał
odwołanie od dec. PINB
nr IVOT/239/219 do
MWINB.
Po rozpatrzeniu sprawy
MWINB dec. nr 1060/19
utrzymał w mocy dec.
PINB.
Wobec powyższego ZGN
przekazał skargę na dec.
MWINB i PINB do Sądu.
W dniu 26.02.2020 r. Sąd
uchylił decyzje PINB i
MWINB nakładające na
m.st. Warszawy naprawę
drogi.
Na dzień 25.03.2020 r.
wyrok Sadu jest
nieprawomocny

j.w.
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IVOT/275/2019

ul. Makowska 99

Stan techniczny
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego.

1. Wykonać wieńce

wzmacniające
budynek na wysokości
stropów nad piwnicą,
parterem i piętrem.
2. Wykonać
wzmocnienia nadproży
okiennych.
3. Wzmocnić i podbić
fundamenty do
poziomu poniżej
gruntów nośnych.
4. Wzmocnić i
naprawić ściany
zewnętrzne
(elewacyjne) budynku.

IVOT/278/2019

ul. Zwycięzców 15

Roboty
budowlane
polegające na
usunięciu
komina w
obrębie lokalu
U1.

Doprowadzenie
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do
stanu poprzedniego,
poprzez odtworzenie
komina (pionu
kominowego) wraz z
przewodami
kominowymi, który
został rozebrany w
obrębie lokalu
użytkowego U1
mieszczącego się na
parterze ww. budynku.

IVOT/284/2019

ul. Sulejkowska 63

Stan techniczny
budynku
gospodarczego.
Stan techniczny
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego.

Umorzenie
postępowania.

IVOT/331/2019

IVOT/362/2019

ul. Wiatraczna 4

ul. Krypska 31A

Stan techniczny
budynku
mieszkalnego.

1. Naprawić i

uzupełnić opaskę
budynku od strony
podwórka.
2. Usunąć czarny
nalot oraz ślady po
wilgoci w lokalu
mieszkalnym nr 5 wraz
z uzupełnieniem tynku
w przypadku
konieczności jego
usunięcia.
3. Otynkować piony
kominowe 4, 9 i 10.
4. Uzupełnić ubytki
tynku na elewacji,
cokole oraz gzymsie
budynku.
1. Wykonać

wzmocnienie ścian
zewnętrznych budynku
w postaci ściągów
stalowych w celu
zapewnienia ich
stateczności (w
poziomie każdej
kondygnacji jeśli
będzie to niezbędne).

Obowiązki nałożone
decyzją zostały wykonane
w całości.

Obowiązki nałożone
decyzją zostały wykonane
w całości.

Sprawa zakończona
1.
2.
3.
4.

Wykonany.
Nie wykonany.
Wykonany.
Wykonany.

Nie ma możliwości
wykonania pkt. 2 w
związku z utrudnionym
dostępem do lokalu.
Lokal nr 5 wyłączony z
użytkowania przez ZGN.
Aktualnie najemca
oczekuje na wskazanie
lokalu zastępczego z
WZL.

Zakład przekazał
odwołanie od dec. PINB
nr IVOT/362/2019 do
MWINB.
Po rozpatrzeniu MWINB
dec. 1595/19 uchylił dec.
PINB i przekazał sprawę
do ponownego
rozpatrzenia.
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2. Naprawić

konstrukcję i pokrycie
dachu wraz z
wykonaniem
niezbędnych obróbek
blacharskich, rynien i
rur spustowych.
3. Naprawić
uszkodzone kominy
ponad dachem.
4. Naprawić
uszkodzone fragmenty
murowanych ścian
zewnętrznych, w tym
zawaloną część ściany
kolankowej od strony
ulicy Krypskiej.
5. Usunąć grożący
odpadnięciem tynk
elewacji
zewnętrznych.
6. Usunąć
skorodowane belki
balkonów.
7. Utrzymać w
odpowiednim stanie
technicznym
wykonane doraźne
zabezpieczenia
uniemożliwiające
dostęp osób trzecich
do przedmiotowego
budynku.
1595/19

ul Krypska 31A

Stan techniczny
budynku
mieszkalnego.

Uchylono decyzje
PINB nr
IVOT/362/2019 i
przekazano sprawę do
ponownego
rozpatrzenia.

Na dzień 31.03.2020 r.
PINB nie rozpatrzył
ponownie sprawy i nie
wydał decyzji w sprawie.

j.w

IVOT/343/2017

ul. Waszyngtona
100A

Robót
budowlanych
wykonanych w
pawilonie
usługowohandlowym w
celu
doprowadzenia
ich do stanu
zgodnego z
prawem

Stwierdzenie
wykonania obowiązku
nałożonego decyzją nr
IVOT/118/2015 z dnia
03.03.2015r.

Decyzja stwierdzająca
wykonanie robót
budowlanych nałożonych
dec. nr IVOT/118/2015.

IVOT/383/2019

Ul. Grochowska
127

Stan techniczny
budynku

Umorzenie
postepowania.

IVOT/441/2019

ul. Grochowska
142

Stan techniczny
nieużytkowanego
budynku
usługowego.

1. Wykonać naprawę

Sprawa zakończona
umorzeniem
postępowania
Zakład pismem z dnia
04.02.2020 r. zwrócił się
do Zarządu Dzielnicy
Praga-Południe o
rozbiórkę
przedmiotowego budynku
w związku ze złym
stanem technicznym oraz

odpadającego gzymsu.
2. Skuć odpadający
(odparzone) fragmenty
tynku zewnętrznego.
3. Naprawić
nieszczelności
(zlikwidować
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nieszczelność)
pokrycia dachowego.
4. Zabezpieczyć
budynek przed
dostępem osób
postronnych (dostęp
przez drzwi
wejściowe)

nieopłacalnością
wykonania remontu
wskazanego w decyzji
PINB.
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4.13. Zamówienia publiczne
Informacje dotyczące zamówień publicznych przedstawia tabela nr 22.
Tabela nr 22

Wartość umów łącznie z
podatkiem VAT

Postępowania unieważnione

Dostawy

Liczba postępowań
zakończonych udzieleniem
zamówienia

Liczba postępowań
zakończonych udzieleniem
zamówienia

Wartość umów łącznie z
podatkiem VAT

Liczba postępowań
zakończonych udzieleniem
zamówienia

Tryby udzielenia zamówienia

Wartość umów łącznie z
podatkiem VAT

Usługi

Roboty budowlane

Przetarg
nieograniczony

52

36.488.988,56

18

5.718.735,00

6

1.320.762,38

21

Zamówienie z
wolnej ręki

22

8.117.500,00

5

2.194.580,00

0

-

2

zamówienia na
podstawie art. 4
pkt 8

3

383.000,00

13

1.124.550,00

12

736.184,77

8

zamówienia na
podstawie art. 4
pkt 3ea

0

-

1

149.400,00

0

-

0

zamówienia
społeczne na
podstawie art.
138o

0

-

7

1.802.912,40

0

-

1

Razem

77

44.989.488,56

45

10.990.178,30

18

2.056.947,15
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W 2019 r. w Zakładzie wszystkie postępowania dotyczące zamówień publicznych zostały
przeprowadzone terminowo. Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
przeprowadzano postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a, tej ustawy, dzięki czemu skrócono
czas na wyłonienie wykonawcy, po uzyskaniu środków finansowych na dane zadanie.
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4.14. Przeprowadzone w 2019 roku kontrole w jednostce
4.14.1. Informacje o przeprowadzonych kontrolach
W 2019 r. Zakładzie przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne oraz wykonano 21 kontroli
wewnętrznych.
W przypadku kontroli zewnętrznych 1 kontrola przeprowadzona została przez Państwową
Inspekcję Pracy i dotyczyła oceny wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli
nie wydano decyzji administracyjnej, natomiast wnioski i zalecenia pokontrolne zostały
wykonane.
Ponadto wykonane zostały 2 kontrole zlecone przez Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawy- pierwsza w zakresie procedur dotyczących najmu i waloryzacji stawek
czynszu lokalu użytkowego oraz druga w zakresie naliczania stawki czynszu lokalu
użytkowego. Zarówno pierwsza jak i druga kontrola znajdują się w trakcie realizacji.
4.14.2. Zadania audytowe
W 2019 r. przeprowadzono zadanie audytowe pn. "Ocena bezpieczeństwa informacji
w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych m.st. Warszawy
z wyłączeniem spółek prawa handlowego". Zadanie zostało przeprowadzone przez
pracowników Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy. W wyniku
przeprowadzenia zadania audytowego stwierdzono, iż znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa
informacji przetwarzanych w Zakładzie.
4.14.3. Badania
Nie dotyczy
4.14.4. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli opisano w punkcie 4.14.1
4.15. Inne działania prowadzone przez jednostkę związane z powierzonymi przez
dzielnicę zadaniami.
4.15.1. Zarzadzanie targowiskami, stanowiska do handlu obwoźnego
Na podstawie Uchwały nr 461/2019 Zarządu Dzielnicy Praga - Południe
m. st. Warszawy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc, na których dopuszcza
się prowadzenie
handlu
obwoźnego
na terenie Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy, zostało wyznaczonych na terenie administrowanym przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
6 miejsc według poniższych lokalizacji:
1) ul. Grochowska/ ul. Zakole (działka ewidencyjna nr 98/8 z obrębu 3-04-07)
2) ul. Grochowska/ ul. Mlądzka (działka ewidencyjna nr 10/3 z obrębu 3-05-08)
3) ul. Grenadierów 2/ ul. Białowieska (działka ewidencyjna nr 171/1 z obrębu 3-05-13)
4) ul. Saska/ ul. Zwycięzców (działka ewidencyjna nr 2 z obrębu 3-01-14)
5) ul. Kinowa/ al. J. Waszyngtona (działka ewidencyjna nr 3 z obrębu 3-05-02)
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6) ul. Stocka (działka ewidencyjna nr 12/5 z obrębu 3-05-06).
W sześciu wyznaczonych lokalizacjach, znajdują się 44 stanowiska o łącznej powierzchni
362,80 m2 , przeznaczonej do zajęcia gruntu przez kupców na rozstawienie straganu.
Wyznaczone miejsca, przeznaczone są do sprzedaży takiego asortymentu, jak: kwiaty cięte,
owoce, warzywa, artykuły świąteczne, choinki. Teren przy ul. Stockiej, przeznaczony jest
do sprzedaży artykułów w czasie organizowanych festynów, kiermaszów i giełd. Natomiast
pozostałe miejsca przeznaczone są do sprzedaży w okresie od wiosny do jesieni. W przypadku
sprzedaży choinek, sprzedaż prowadzona jest od dnia 16 grudnia do dnia 31 grudnia.
Ponadto na podstawie Uchwały nr 462/2019 Zarządu Dzielnicy Praga - Południe
m. st. Warszawy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia wydzielonych obszarów,
na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej
z
wózków/rowerów
gastronomicznych
na
terenie
Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy, zostało wyznaczone na terenie administrowanym przez Zakład, jedno miejsce
do prowadzenia takiej działalności. Wskazane miejsce usytuowane jest na Skwerze Seniora
(działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 3-04-02).
Miejsca do handlu obwoźnego (sezonowego, okolicznościowego i choinek), są każdego roku
zajmowane przez kupców, na podstawie zawieranych umów dzierżawy. Wnioski są
realizowane według kolejności zgłoszeń. Umowa z kupcem, zawierana jest na okres nie
dłuższy niż jeden rok. Kupcy występują o dzierżawę gruntu na różne okresy czasu od jednego
lub kilu dni do kilku miesięcy. W 2019 roku zawartych było 15 umów.
Największe zainteresowanie kupców, dotyczy miejsca przy ul. Grochowskiej/
ul. Zakole i przy ul. Grochowskiej/ul. Mlądzkiej. Najmniej zainteresowanych osób jest
miejscem położonym przy ul. Grenadierów 2/ul. Białowieska, przeznaczonym
do sprzedaży choinek oraz na Skwerze Seniora, przeznaczonym do sprzedaży gastronomicznej
z wózków/rowerów.
4.15.2 Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne
nr
ESOG

Tytuł Projektu

Wartość
Termin
realizacji
zakończenia
brutto
Budżet partycypacyjny 2019
297000
05.11.2019

655

Nowoczesny plac zabawmłodzież na Gocławiu też
chce się bawić

675

Nowy Plac Zabaw L.Mycielskiego 21a,
J.Dwernickiego 20, 22

299800

16.12.2019

1916

Zielony skwer dla
mieszkańców z
naturalnym/leśnym placem
zabaw przy ulicy

130000

13.12.2019

Zakres

Wykonana dokumentacja
projekowa oraz wybudowany
plac zabaw. Zamontowano 5
urządzeń zabawowych, 6
elementów małej architektury,
ogrodzenie, nawierzchnię
bezpieczną z EPDM oraz darń.
Wykonana dokumentacja
projekowa oraz wybudowany
plac zabaw. Zamontowano 11
urządzeń zabawowych, 8
elementów małej architektury,
ogrodzenie, nawierzchnię ze
zrębków drewnianych oraz darń.
Wykonana dokumentacja
projektowa oraz wybudowany
plac zabaw wraz z remontem
chodników. Zamontowano 4
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Walewskiej, Suchodolskiej i
Międzyborskiej

urządzenia zabawowe, 10
elementów małej architektury,
ogrodzenie placu zabaw z
wikliny, nawierzchnię z piasku,
chodnik z kostki betonowej oraz
zieleń.
Wykonana dokumentacja
projektowa oraz wybudowany
plac. Zamontowano 4 urządzenia
zabawowe, 5 elementów małej
architektury, nawierzchnię EPDM
oraz darń.
W 2019 r. w planie do wykonania
było zaprojektowanie i
wybudowanie Otwartej strefy
aktywności (OSA) przy
Cukrowniczej. Ze względu na
duże opóźnienie Zarządu Zieleni
Miejskiej w realizacji Inicjatywy
lokalnej na terenie planowanej
OSA w 2019 r udało się
zrealizować jedynie wykonanie
dokumentacji projektowej siłowni
zewnętrznej.
Wykonano nasadzenia drzew

314

Plac zabaw dla dzieci
starszych na skwerku przy
ul. Majdańskiej

279750

07.10.2019

1162

Otwarta Strefa Aktywności
na Gocławku, przy
Cukrowniczej.

6765

03.06.2019

836

ZielonoMi - drzewa dla
45000
15.10.2019
Grochowa!
Doświetlenie przejścia przez
28000
18.12.2019
Zamontowano 4 latarnie
podwórze pomiędzy ul.
parkowe.
Walecznych Holenderską i
Peszteńską
Budżet partycypacyjny 2018 realizowany w 2019 r.
Kolorowy trawnik na
17100
11.09.2019
Zamontowano 2 latarnie solarne
Gocławiu
Rewitalizacja skwerku przy
07.10.2019
Przeprowadzony remont alejek
ul. Majdańskiej - Etap II
141073
chodnikowych jak i wykonanie
nowych, ustawienie 2 urządzeń
zabawowych oraz 7 elementów
małej architektury, montaż latarni
parkowych.
Siłownia plenerowa przy ul.
62634
22.07.2019
Wybudowana siłownia
Kirasjerów
plenerowa. Zamontowano 5
urządzeń siłowych, 4 elementy
małej architektury oraz
nawierzchnię ze żwiru w kracie
przerostowej.
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53
557

899

4.15.3 Inne zadania powierzone
W 2019 r. Zakład otrzymał zadanie powierzone polegające na oczyszczeniu terenu, na którym
znajdował się Tor Kolarski Nowe Dynasy. Prace porządkowe polegały uprzątnięciu
zalegającego gruzu, szkła oraz innych odpadów budowlanych wraz z kompleksowym
oczyszczeniem budynków znajdujących się na nieruchomości, wywiezienia nieczystości oraz
wykarczowania dziko rosnących krzewów, krzaków i drzew.
Zadanie to realizowane było na podstawie Uchwały Nr 6240/2018 Zarządu Dzielnicy PragaPołudnie m. st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia do zarządzania
Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawy, nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w Dzielnicy PragaPołudnie
w
rejonie
ulic
Podskarbińskiej,
Mińskiej
i
Stanisławowskiej.
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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)
a. dochody z czynszu i odszkodowań za lokale mieszkalne
(bez mediów)
b. dochody z mediów za lokale mieszkalne
c. dochody z lokali użytkowych (bez mediów)

66 715 725,13
20 941 598,04
22 084 081,29
14 454 817,12

d. dochody z mediów za lokale użytkowe

5 169 978,49

e. pozostałe dochody

4 065 250,19

2.

Wydatki ogółem (zg. z RB-28)

136 815 011,36

a. wydatki na usługi (media dostarczane do lokali)

25 547 481,45

b. koszty bieżącej eksploatacji
- w tym wynagrodzenia pracownik ów na stanowisk ach
nierobotniczych ( § 4010)
c. koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

36 565 608,91

d. koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków

18 693 134,55
16 359 765,17
55 741 036,24

w tym:
- wydatk i na remonty pustostanów
- wydatk i na remonty i techniczne utrzymanie siedzib
e. pozostałe wydatki (inne działy niż dział 700)

7 196 122,57
391 429,32
2 601 119,59

Uwaga: pkt 2 litera d) uwzględnia także zakupy inwestycyjne dla ZGN na kwotę 83 807,47 zł

Kwota wykazana w Tabeli Nr 23 w punkcie 2 litera e) „pozostałe wydatki (inne działy niż dział
700)” w wysokości 2 601 119,59 zł, w rozbiciu szczegółowym obejmuje poniższe pozycje
wydatków:
Dział

900

926

900

1. Wydatki bieżące

1 480 865,76

Oczyszczanie pozostałych terenów

107 051,34

Szalety miejskie i kabiny sanitarne

238 918,10

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

221 918,50

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych

679 949,88

2. Wydatki inwestycyjne (budżet partycypacyjny)
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna realizacja projektów
Realizacja projektu "doświetlenie przejścia przez
podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską
i Peszteńską"
Kolorowy trawnik na Gocławiu
Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - etap II
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"
RAZEM

233 027,94
1 120 253,83
871 450,07

28 000,00
17 100,00
151 099,26
52 604,50
2 601 119,59
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Kwota niezrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 1 960 549,09 zł.
Realizacja tych wydatków na poziomie 95,0 % spowodowana była głównie wstrzymaniem
inwestycji przy ul. Okuniewskiej 20A (kwota 1 083 000 zł) do czasu uzupełnienia brakujących
środków finansowych na rozpoczęcie inwestycji. Pozostałe przyczyny to głównie brak faktur
z VEOLIA S.A. za wykonane w 2019 roku usługi związane z przyłączeniami budynków
do sieci ciepłowniczej, opóźnienia w realizacji inwestycji np. modernizacji kamienicy
Grochowska 297 (roboty wstrzymane przez nadzór ornitologiczny), a także oszczędności
uzyskane przy realizacji projektów inwestycyjnych.
VI. PODSUMOWANIE
Wydatki Zakładu na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie 139 977 898 zł. Wykonanie
wyniosło 136 815 011,36 zł, co stanowi 97,7 % planu.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 99 532 587,45 zł tj. w 98,8 %, co świadczy zarówno
o właściwym planowaniu, jak również racjonalnym gospodarowaniu powierzonymi środkami.
Wydatki majątkowe wyniosły 37 282 423,91 zł, tj. 95,0 % wielkości planowanej (zgodnie ze
sprawozdaniem Rb – 28 z wykonania planu wydatków budżetowych).
W bieżącym roku Zakład wystąpił z wnioskiem o przywrócenie kwoty 774 574 zł środków
niewykorzystanych w ramach wydatków majątkowych w 2019 roku do budżetu roku 2020.
Dochody Zakładu na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie 73 300 000 zł. Na dzień
31 grudnia 2019 r. wykonanie wyniosło 66 715 725,13 zł, co oznacza iż plan został
zrealizowany w 91,02 %. Porównując wykonanie planu dochodów w roku 2019
do wykonania w roku 2018, które wyniosło 65 717 143,44 zł, odnotowano wzrost wykonania
dochodów o kwotę 998 581,69 zł.
Rok 2019 był kolejnym rokiem korzystnych zmian w strukturze wydatków Zakładu. Udział
wydatków przeznaczonych na inwestycje, remonty oraz konserwacje w wydatkach ogółem
przekroczył 40 %.
Rosnący udział tej grupy wydatków w globalnej kwocie wydatków Zakładu jest zjawiskiem
pozytywnym i przyczynia się do poprawy ogólnej jakości infrastruktury mieszkaniowej
i przestrzeni miejskiej na terenie Dzielnicy Praga – Południe. Inwestycje w zakresie
przyłączania budynków do miejskiej sieci cieplnej oraz ich kompleksowych modernizacji
stanowią także istotny wkład w polepszenie efektywności energetycznej budynków.
Wydatki na remonty i inwestycje w zestawieniu z wysokością środków przeznaczanych
na eksploatację zasobu oraz utrzymanie jednostki (bez kosztów dostawy mediów)
w latach 2017 – 2019 pokazuje zestawienie:

Opis/lata
Wydatki eksploatacyjne (bez mediów)
Wydatki na inwestycje, remonty
i konserwacje

2017
49,9 mln

2018
52,5 mln

2019
54,0 mln

19,9 mln

32,8 mln

57,2 mln
41

Wpływ na to miała przede wszystkim realizacja następujących przedsięwzięć tj.:
1) realizacja „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta st. Warszawy” na terenie
Dzielnicy Praga – Południe (26,25 mln zł)
2) kontynuowanie programu „Przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków
komunalnych” (3 mln zł)
3) remonty chodników i dróg wewnętrznych (2,3 mln zł)
4) likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących
własność m.st. Warszawy (2 mln zł)
5) realizacja projektów budżetu partycypacyjnego (1,3 mln zł)
6) remonty pustostanów (7 mln zł)
7) modernizacja budynków komunalnych (5,5 mln zł)
Ponadto, w 2019 r. roku Zakład przekazał wspólnotom mieszkaniowym zaliczki remontowe
na kwotę ok. 9,4 mln, co również przyczyniło się do poprawy stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego Dzielnicy.
W 2019 r. wszystkie zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Zakładu,
Zakład wykonywał profesjonalnie i zgodne z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi
przepisami i procedurami. Mając na uwadze żywotne interesy mieszkańców pracownicy
zakładu brali udział w licznych spotkaniach, które poświęcone były: termomodernizacji
budynków, przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, remontów budynków oraz
innych elementów infrastruktury.
Ponadto pracownicy Zakładu brali też udział w wielu spotkaniach z mieszkańcami dzielnicy,
które poświęcone były omówieniu wniosków wynikających z projektu budżetu
partycypacyjnego.
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