Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
za 2021 rok
I.

STAN ORGANIZACYJNY

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 28 września 2018 roku, a obowiązujący
od 1 października 2018 roku.
W skład Zakładu wchodzą następujące działy oraz samodzielne stanowiska pracy:
1) Dyrektor – DN,
2) Zastępca Dyrektora – DZ,
3) Główny Księgowy,
4) Dział Finansowo – Księgowy – FK,
5) Dział Eksploatacji i Organizacji – EO,
6) Dział Administracji – AD,
7) Dział Nadzoru Technicznego – NT,
8) Dział Planowania i Utrzymania Zasobów – PZ,
9) Dział Windykacji – WN.
Struktura organizacyjna Zakładu przewiduje 48,5 etatu, zaś na dzień 31 grudnia 2021 roku faktyczne
zatrudnienie wynosiło 42,5 etaty.
Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Dyrektora zatrudnia
i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia Dyrektor
po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Do zakresu działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zakładu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
2) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych Zakładu,
3) współpraca z Zarządem Dzielnicy we wszystkich sprawach objętych zakresem działania
Zakładu.

1.1.

Status prawny

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest jednostką
budżetową, która powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego
m.st. Warszawy „Zarząd Budynków Komunalnych »Włochy«”.
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1.2.

Działalność statutowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi działalność
statutową na obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w zakresie uchwalonym statutem na mocy
uchwały Nr XLIII/1013/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku
ze zmianami. Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 7.
1.2.1 Zadania dodatkowe
1.2.1.1. Postępowania sądowe z powództwa m.st. Warszawy przeciwko przedsiębiorstwu
państwowemu „PORTY LOTNICZE’
Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy działając
w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje zadania w zakresie reprezentowania Miasta
Stołecznego Warszawy w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym przeciwko Przedsiębiorstwu
Państwowemu „Porty Lotnicze” o zapłatę odszkodowania z tytułu kosztów związanych
z wypełnieniem wymagań technicznych w istniejących budynkach m. st. Warszawy objętych
działaniem Zakładu, położonych w obszarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, utworzonego Uchwałą Nr 76/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011roku (ze zm.), jak również z tytułu ograniczenia sposobu
korzystania ze wskazanych wyżej nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy, w tym szkody
obejmującej zmniejszenie wartości Nieruchomości – wynikającego z utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania.
1.2.1.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami niestanowiących własność m.st. Warszawy
W następstwie wystąpienia pokontrolnego znak KW-W-IV.1712.3.2014.ROL z dnia 21 listopada
2014r., Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został zobowiązany m.in. do przeprowadzenia
kompleksowej kwerendy nieruchomości, nad którymi zarząd sprawowany jest przez jednostki
organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Dzielnicę, a w szczególności pod kątem ich stanu
prawnego i podstaw prawnych sprawowania zarządu oraz dokonania oceny zasadności podjęcia
działań mających na celu uzyskanie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości, w tym
w drodze zasiedzenia. W związku z powyższym na polecenie Zarządu Dzielnicy kwerendę
nieruchomości przeprowadził Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy i na podstawie zgromadzonych dokumentów przygotował pozwy sądowe o nabycie prawa
własności przez m.st. Warszawę w drodze zasiedzenia. Ponadto Zakład na podstawie decyzji Zarządu
Dzielnicy lub postanowienia sądu przygotowuje nieruchomości do zwrotu zarządu poprzez
sporządzanie protokołu przekazania zarządu nieruchomością właścicielowi oraz wydanie
dokumentacji nieruchomości, a także przygotowuje rozliczenie z właścicielami, polegające
na ustaleniu kwoty poniesionych nakładów na nieruchomości pomniejszonej o planowane przychody
w oparciu o operaty szacunkowe.
1.2.1.3. Parkowanie z identyfikatorem na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Uchwałą Nr CLII/1687/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2021 r. został
wprowadzony Regulaminu wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy (na obszarze przy ul. 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44, dz. ew. nr 39/2, 41/1 oraz 43/1 obręb
2-04-01). Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w ramach
pilotażowych programów tj. druga strefa parkowania z identyfikatorem, rozpoczął wydawanie
identyfikatorów ograniczających wjazd i postój na administrowanym terenie, stanowiącym własność
m.st. Warszawy. W ramach programu w 2021 roku wydano 909 identyfikatorów.
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1.3.

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok, stanowi załącznik nr 1 do
sprawozdania.
II.

ZATRUDNIENIE

2.1.

Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia
Zatrudnienie w etatach
Ogółem (a+b)
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

wg stanu na
31 grudnia 2020 roku
42,50

wg stanu na
31 grudnia 2021 roku
39,50

33,50

33,50

30

31

3,5
9

2,5
6

9
0

6
0

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: 0.
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: 1.
2.2.

Fluktuacja kadr

2.2.1. Informacje dotyczące zmian kadrowych
W roku 2021 średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 33,81 etatów na stanowiskach
nierobotniczych oraz 7,91 etatów na stanowiskach robotniczych. W wyniku naturalnej fluktuacji kadr
w 2021 roku przeprowadzono rekrutacje na urzędnicze stanowiska zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282).
W związku z brakiem ofert lub brakiem wymaganych kwalifikacji rekrutacje były ogłaszane
kilkukrotnie na jedno stanowisko. W wyniku przeprowadzonych rekrutacji zatrudniono 12 osób na
wolne stanowiska.
Zgodnie ze strukturą organizacyjną na dzień 31 grudnia 2021 roku w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy było łącznie 9 wakatów.
2.2.2. Rozwiązanie umów o pracę w związku z przejściem na emeryturę
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W roku 2021 z 3 pracownikami Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy rozwiązano umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, w tym
z 1 pracownikiem na stanowisku urzędniczym i 2 pracownikami na stanowisku robotniczym.

2.2.3. Rozwiązywanie umów o pracę
W roku 2021 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy zostało
rozwiązanych 9 umów o pracę, z czego z dwoma pracownikami na kierowniczych stanowiskach
urzędniczych, z czterema pracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz trzema pracownikami na
stanowiskach nie urzędniczych.
2.3.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

2.3.1. Podnoszenie kwalifikacji w formie szkoleń oraz kursów
2.3.1.1. Szkolenia poza siedzibą Zakładu
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w 2021 roku korzystanie ze szkoleń oraz kursów
organizowanych poza siedzibą Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy było ograniczone. Natomiast Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy stale podnosi kwalifikacje swoich pracowników kierując na szkolenia
specjalistyczne podnoszące wiedzę merytoryczną z zakresu wykonywanych zadań, co później miało
odzwierciedlenie w pracy codziennej. W 2021 roku pracownicy zostali objęci szkoleniami z zakresu:
− „PPK na liście płac” (1 osoba),
− Aktualizacja wiedzy z zakresy prawa podatkowego (1 osoba),
− Korekta Listy Płac (1 osoba),
− VAT 2021/2022 w sektorze publicznym- ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT
oraz KSeF (1 osoba),
− „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania
dokumentów w sposób dostępny” (3 osoby) ,
− Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli
Nowy Polski Ład 2022 (1 osoba),
− Jak dbać o zieleń miejską zimą? Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej
odporne na niekorzystne warunki miejskie? Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni
miejskiej? Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów? (1 osoba),
− Zmiany w zasiłkach ZUS od 1 stycznia 2022r. dla jednostek sektora finansów publicznych
(1 osoba),
− Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach sektora finansów
publicznych (1 osoba),
− Należności budżetowe 2021 w JSFP- praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji,
również w sytuacji epidemii (1 osoba).
Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny wywołany wirusem Sars-CoV-2 wszystkie szkolenia
prowadzone były w trybie zdalnym (online).
2.3.1.2. Szkolenia w siedzibie Zakładu (wewnętrzne)
W 2021 roku 21 pracowników uczestniczyło w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych przez
Inspektora Danych ZGN Włochy w temacie „Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych
osobowych w ZGN Włochy”.
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2.3.2. Podnoszenie kwalifikacji w formie studiów
1. W 2021 roku jeden pracownik rozpoczął studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, któremu Zakład pracy wyraził zgodę na
dofinansowanie studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Dwóch pracowników rozpoczęło roczny kurs Podstaw rachunkowości przeprowadzony przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którym Zakład pracy wyraził zgodę na dofinansowanie studiów
w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

III.

ZASOBY – dane liczbowe

3.1.

Zasoby lokalowe administrowane przez jednostkę

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w administracji Zakładu znajdowało się 2109 lokali
gminnych usytuowanych w 222 budynkach.
Ogólna powierzchnia zasobu lokalowego Miasta na koniec 2021 roku wyniosła 95 413,92 m2.
Liczbę i powierzchnię zasobów lokalowych m.st. Warszawy, którymi ZGN 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 2021r.
Zasób w
budynkach
Zasób we
Zasób
Wyszczególnienie
stanowiących
wspólnotach
Ogółem
pozostały
własność m.st. mieszkaniowych
Warszawy
1
2
3
(1+2+3)
Budynki (w szt.) w tym:
107
3
112
222
mieszkalne i użytkowe
93
0
100
193
1
1
1
budynki garażowe
14
3
12
291
Lokale (w szt.) w tym:
949
329
831
2 109
mieszkalne
863
319
789
1971
użytkowe
44
5
27
77
garaże
412
5
15
61
boksy garażowe
0
0
0
0
pomieszczenia
0
0
0
0
gospodarcze
Powierzchnia lokali i
pomieszczeń (w m2), w
53 274,58
13 443,66
28 695,68
95 413,92
tym:
mieszkalne
34 385,73
13 077,69
26 394,40
73 857,82
użytkowe
11 113,55
271,05
2 055,94
13 454,54
garaże
7 749,822
94,92
245,34
8 090,08
boksy motocyklowe
0
0
0
0
pomieszczenia
0
0
0
0
gospodarcze
1

ilość budynków garażowych nie jest wykazywana w sprawozdaniach. Budynki garażowe to m.in. blaszaki,
drewniane nie związane trwale z gruntem, a nawet w przypadku kompleksów garażowych murowanych, nie
wszystkie garaże są własnością m.st. Warszawy (część garaży jest własnością prywatną) i nie mogą być
wykazywane jako własność Miasta. Jedynie w sprawozdaniu „Zasoby zarządzane (administrowane przez
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz zasoby zarządzane (administrowane) bezpośrednio przez Urzędy
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Dzielnic (w przypadku „małych” zasobów)” wykazanych zostało 5 budynków garażowych z czego tylko jeden
stanowi oddzielną nieruchomość.
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w tych pozycjach jest 7 hal garażowych znajdujących się w budynkach będących własnością m.st. Warszawy
o łącznej powierzchni 7185,73m2 z 245 miejscami postojowymi.

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 administrowana (m2)
Stan na 31 grudnia 2021r.
Powierzchnia łączna
w tym:
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia terenów zieleni

3.3.

694
0
694

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
Powierzchnia
1. Nieruchomości przekazane w zarząd i administrowanie
0
0,00
innemu podmiotowi (np. innej jednostce organizacyjnej
miasta)
w tym:
Zabudowane
0
0,00
Niezabudowane
0
0,00
2. Nieruchomości zabudowane przekazane następcom
4
1 172,29
prawnym dawnych właścicieli
3. Nieruchomości niezabudowane przekazane następcom
0
0,00
prawnym dawnych właścicieli
4. Rozbiórki
0
0,00
5. Nieruchomości sprzedane
0
0,00
Razem 1-5
4
1 172,29
5 a) Lokale ujęte w nieruchomościach w pkt 1-5
37
1 172,29
z tego lokale mieszkalne
37
1 172,29
lokale użytkowe i garaże
0
0,00
6. Połączenia lokali
0
0,00
7. Lokale niespełniające wymogów prawa budowlanego, zdjęte
z ewidencji zasobów
0
0,00
Ogółem zmniejszenie lokali 5a + 6 + 7
37
1 172,29
z tego lokale mieszkalne
37
1 172,29
lokale użytkowe i garaże
0
0,00
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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
Powierzchnia
1. Nieruchomości zabudowane przejęte w zarząd i
0
0
administrowanie, w tym:
a. z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi/użytkowymi
0
0
b. darowizna
0
0
c. zakup budynku/lokalu
0
0
d. spadek
0
0
e. podnajem
0*
293,73
f. inne ……
0
0
Lokale ogółem ujęte w punkcie 1
0
0
z tego lokale mieszkalne
0
0
lokale użytkowe i garaże
0
0
2. Nieruchomości niezabudowane przejęte w zarząd i
0
0
administrowanie
*W 2021 roku stan zasobów został zwiększony o 8 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku TBS
przy ul. Radzymińskiej 123.

3.4.

Zmiana sposobu użytkowania

Zmiany w sposobie użytkowania lokali przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6. Zmiany sposobu użytkowania
Opis
liczba
z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
0
z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny
0
W 2021 roku nie została dokonana zmiana sposobu użytkowania żadnego lokalu.

3.5.

powierzchnia
0
0

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
powierzchnia lokali
stawka płacona właścicielowi
1
8*
293,73
19,99 zł/m2
*8 lokali mieszkalnych w budynkach TBS.

3.6.

Liczba i powierzchnia pustostanów w zasobie lokali mieszkalnych

Informacje dotyczące pustostanów lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 8.
Tabela nr 8. Pustostany
Wyszczególnienie
1. Remonty pustostanów
a) liczba lokali wyremontowanych w roku, za który składane jest
sprawozdanie (szt.)
b) powierzchnia wyremontowanych pustostanów (m2)
c) wydatki poniesione na remont pustostanów (zł)

Liczba lokali

liczba
budynków

40

-

1 123,35
1 034 923,92

-
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2. Liczba pustostanów nadających się do zasiedlenia na 31.12.2021 r.,
w tym:
a) w nowym budownictwie
b) po remoncie
c) do remontu
3. Liczba pustostanów na 31.12.2021r. 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 substandartowe

IV.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU

4.1.

Elektroniczna Ewidencja Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy

133

-

0
28
105

-

208

-

61
119
0

18
-

11

-

17

-

W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zgodnie
z Zarządzeniami nr 9/2018 z 14.02.2018 roku i 24/2018 z dnia 23.05.2018 roku Dyrektora Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzona jest Księga
Zasobów w wersji elektronicznej w arkuszu programu Microsoft Office Excel.
W Księdze zasobów rejestrowane są dane dotyczące zarządzanych nieruchomości tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adres,
Ilość budynków,
Ilość nieruchomości,
Ilość lokali mieszkalnych wraz z ich powierzchnią mieszkalną i użytkową,
Ilość lokali użytkowych wraz z ich powierzchnią użytkową,
Ilość garaży wraz z ich powierzchnią użytkową,
Ilość miejsc postojowych oraz powierzchnia hal garażowych,
Dane dotyczące wyposażenia w zimną wodę, kanalizację, gaz,
Powierzchnie i numery działek ewidencyjnych,
Numery ksiąg wieczystych (w miarę posiadanych informacji),
Informacja dotycząca własności nieruchomości.

Księga zasobów prowadzona jest na bieżąco, a wszystkie zmiany są rejestrowane zarówno w formie
papierowej jak i formie elektronicznej.
Zmiany jakie są wprowadzane do Księgi zasobów to oprócz dopisania nieruchomości (w przypadku
przejęcia jej w zarząd przez ZGN) lub wykreślenia (w przypadku przekazania zarządu innej jednostce
lub spadkobiercom nieruchomości), również wszystkie zmiany powierzchni po dokonaniu pomiarów
lokali (zarówno powierzchni użytkowej jak i mieszkalnej) oraz ewentualne doposażenia budynków,
np. w instalację gazową.
Zgodnie z zarządzeniem na koniec każdego roku księga zasobów jest drukowana i podpisywana.
Ponadto na bieżąco są uzupełniane i weryfikowane dane wprowadzane do systemu informatycznego
ewidencji budynków i lokali m.st. Warszawy – SEiZBiL w miarę rozszerzania jego funkcjonalności.
W systemie rejestrowane są dane dotyczące zarządzanych nieruchomości: adresy budynków i ilości,
ilości lokali mieszkalnych oraz użytkowych wraz z powierzchniami, ilość miejsc postojowych w halach
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garażowych, powierzchnie i numery działek, informacja dotycząca własności nieruchomości, dane
dotyczące wyposażenia lokali mieszkalnych i użytkowych.
4.2.

Lokale mieszkalne

4.2.1

Liczba zawartych umów najmu, aneksów*, w tym zamiany, regulacje, nowe zasiedlenia,
najem socjalny

W 2021 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zawarł
61 umów najmu oraz 14 aneksów do umów w tym:
− 18 umów najmu lokalu mieszkalnego, w tym 16 nowych zasiedleń i 2 umowy z regulacją tytułu
najmu;
− 40 umów zostało zawartych jako najem socjalny, w tym 19 nowych zasiedleń i 21 umów
z regulacją tytułu najmu;
− 2 umowy najmu na pomieszczenie tymczasowe;
− 1 umowa najmu lokalu zamiennego;
− 14 aneksów do umów.
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 2021r.
Liczba lokali wyznaczonych do zweryfikowania przez poszczególnych
1971
administratorów w 2021r.
Liczba lokali zweryfikowanych formalnie poprzez rozesłanie
647
ankiety/oświadczenia w 2021r.
Liczba lokali zweryfikowanych poprzez bezpośredni kontakt w 2021r. (tj. w
318
których na skutek wizyty odebrano oświadczenie)
Liczba lokali zweryfikowanych poprzez odebranie oświadczenia w siedzibie
0
administracji/organu/jednostki

Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w
2021r.

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

430

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

1

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

3

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

0

inne nieprawidłowości (jakie?)

21

Liczba dokonanych wypowiedzeń umów najmu w wyniku prowadzenia
programu PSN w 2021r.
Liczba wszczętych postępowań sądowych w wyniku prowadzenia programu
PSN w 2021r.
Liczba odzyskanych lokali w wyniku prowadzenia programu PSN w 2021r.

4
28
21

Inne działania podjęte w Pracownicy Działu Administracji prowadzą na bieżąco: weryfikację osób
ramach programu PSN w zamieszkujących w lokalach komunalnych; systematyczne przeglądy
2021r.
sanitarno-techniczne lokali przy udziale pracownika Działu
9

Technicznego; weryfikację uzyskanych danych z dokumentami
znajdującymi się w teczkach lokali; współpracuje z instytucjami
zewnętrznymi takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż
Miejska, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
w Dzielnicy Włochy; Biuro Geodezji i Katastru.
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 20211 r.
1. art.11 ust. 2 pkt.3 (podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela)
2. art.11 ust. 3 pkt.1 (niezamieszkiwanie najemcy w lokalu)
3. art.11 ust. 3 pkt.2 (posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu)
4. 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)
Liczba wszystkich dokonanych wypowiedzeń stan na dzień 31.12.2021r.
(suma poz. 1-6)
4.2.4

1
3
0
0
18
0
0
22

Mieszkania wynajęte organizacjom społecznym

Informacje dotyczące mieszkań wynajętych organizacjom społecznym przedstawia tabela nr 11.
Tabela nr 11. Mieszkania wynajęte organizacjom społecznym
Obecnie wynajęte
Wynajęte organizacjom
organizacjom społecznym
społecznym w 2020 roku

Zakończone umowy najmu

liczba
powierzchnia
liczba
powierzchnia
liczba
0
0
0
0
0
W 2021 roku jednostka nie wynajmowała mieszkań organizacjom społecznym.
4.2.5

powierzchnia
0

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.
1.

Ulica
Malownicza

nr domu

nr lokalu

powierzchnia
lokalu

31

2

51,69 m2

usytuowanie w budynku
oświatowym (szkoła) czy w
osobnym budynku
w obrębie budynku z osobnym
wejściem
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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)
1a) Liczba lokali wynajętych
1b) Liczba pustostanów
1b) 1. Do wynajęcia ogółem, w tym
handlowo-usługowe
gastronomiczne
Magazynowe
Biurowe
pracownie do prowadzenia działalności twórczej
inne lokale użytkowe
1b)2. wieloletnie pustostany ze względu na zły stan techniczny nadające
się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze lub inne
1c) Postępowania na najem lokali użytkowych - konkursy
Liczba przeprowadzonych konkursów
Liczba lokali wynajętych
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)
1d) Postepowania na najem lokali użytkowych -przetargi
Liczba przeprowadzonych przetargów
Liczba lokali wynajętych
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)
1e) najem krótkotrwały – liczba lokali udostępnionych
w tej procedurze
1f) Działania na rzecz zachowania różnorodności usług w I. u – konkursy
profilowane
Liczba przeprowadzonych konkursów profilowanych
Liczba lokali wynajętych w konkursach profilowanych
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)
2. Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe
Liczba ogłoszonych konkursów
Liczba garaży i miejsc postojowych (łącznie) wynajętych w konkursach

Stan na 31 grudnia
2021 roku
77
56
21
3
3
0
0
0
0
0
18
3
3
35,55
29,00
30,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
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4.4.

Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych

Lp.

Powierzchnia
udostępniana
pod reklamę

1

ul. Naukowa 4 lok. 1A

2

ul. Naukowa 4

4.5.

Miejsce
Nośnik reklamowy na
części elewacji budynku
Baner reklamowy na
części ogrodzenia
nieruchomości
RAZEM

Dzierżawiona
powierzchnia
w m2
8,40
5,25

Data
zawarcia
umowy
24-06-2021
kontynuacja
04-01-2021
kontynuacja

13,65

Dochód
roczny
5 950,40
2 750,14
8 700,54

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

4.5.1. Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz
mieszkańców
Lp.

Dzierżawa
nieruchomości
gruntowych

Przeznaczenie

Dzierżawiona
powierzchnia
w m2

Data
zawarcia
umowy
04.01.2021
121,35
kontynuacja

Dochód
roczny

1

Analityczna 11

ogródek przydomowy

2

Część dz. ew.
nr 20/30 obręb
2-04-07

altana śmietnikowa

32,13

3

Sabały 23

grunt pod garaż

13,97

4

Żeleńskiego 4

grunt pod garaż

5

Przyłęcka 8

ogródek przydomowy i
pomieszczenie gospodarcze

05.02.2021
kontynuacja
01.09.2021
12,00
kontynuacja
26.03.2021
48,00
kontynuacja

6

Komitetu
Obrony
Robotników 42

altana śmietnikowa

37,10

26.04.2021
nowa

111,81

7

Żwirki i Wigury
17A

19,67

11.05.2021
nowa

113,82

8

Żwirki i Wigury
15

250,87

17.11.2021
nowa

143,33

9

Żwirki i Wigury
15A

310,50

24.05.2021
nowa

114,57

10

Plastyczna 9

11

Notecka 3

pomieszczenie gospodarcze

12

Techników 4

grunt pod garaż

14,58

13

1 Sierpnia 26

altana śmietnikowa

53,70

14

1 Sierpnia 30

altana śmietnikowa

48,00

wykonanie prac
remontowych – izolacja
fundamentów
wykonanie prac
remontowych – izolacja
fundamentów
wykonanie prac
remontowych – izolacja
fundamentów
ogródek przydomowy i
pomieszczenie gospodarcze

54,50
6,00

19.03.2021
nowa

07.07.2021
kontynuacja
09.11.2021
nowa
28.07.2021
kontynuacja
24.08.2021
nowa
26.10.2021
nowa

537,36
107,70
2 048,04
1 466,20
52,20

207,00
67,26
993,12
104,22
53,13
12

15

1 Sierpnia 34

altana śmietnikowa

59,50

16

Astronautów 15

ogródek przydomowy

17

Naukowa 6

miejsce parkingowe

11,50

18

Bolesława
Chrobrego 5

ogródek przydomowy

13,50

19

Rybnicka 28

ogródek przydomowy

12,80

20

Techników 14

pomieszczenie gospodarcze

20,00

287,51

RAZEM

23.09.2021
nowa
06.12.2021
nowa
02.12.2021
nowa
31.08.2021
nowa
01.09.2021
kontynuacja
31.12.2021
kontynuacja

1 427,18

71,73
88,98
50,65
40,00
62,00
40,00
6 473,12

4.5.2. Dzierżawa gruntów na cele komercyjne
Lp.
1
4.6.

Dzierżawa
nieruchomości
gruntowych
Cyprysowa 27

Przeznaczenie
miejsca parkingowe

Dzierżawiona
powierzchnia
w m2
400,00

Data
zawarcia
umowy
21.07.2021
kontynuacja

Dochód
roczny
23 283,16

Windykacja należności

W 2021 roku dzięki szczegółowej i systematycznej analizie kont dłużników oraz skutecznym
działaniom windykacyjnym, udało się obniżyć zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne
o 1 000 469,32 zł.
Pomimo trudności spowodowanych epidemią COVID19 (w szczególności w zakresie regulacji
prawnych wstrzymujących postępowania windykacyjne/egzekucyjne) oraz wydłużającym się czasem
oczekiwania na wydanie przez sąd orzeczenia w sprawie, w 2021 roku zwiększyła się również ilość
kierowanych do sądu pozwów o zapłatę przeciwko dłużnikom, a co za tym idzie zwiększyła się też
kwota dochodzonych należności.
W dalszym ciągu realizowano również porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia na
podstawie Uchwały nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowanych lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu m.st Warszawy, które były istotną kwestią z zakresu windykacji należności w
2021 roku, ponieważ termin składania wniosków o restrukturyzację upływał z dniem 29 czerwca 2021
roku.
Dzięki kontynuacji programu restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych, w którym po
analizie możliwości finansowych dłużnika, wspólnie z dłużnikiem wypracowywano najkorzystniejsze
rozwiązanie (analizując finansowe możliwości dłużnika tak aby dostosować optymalnie czas umowy
do wysokości rat możliwych do wpłaty), w 2021 roku zawarto 63 porozumienia na ogólną kwotę
2 169 672.34 zł.
Również stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych
uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy spowodowało, że w 2021 roku zawarto
13 aneksów do umów restrukturyzacyjnych umożliwiających kontynuację zawartych porozumień
restrukturyzacyjnych.
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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
b. odszkodowanie
c. lokale zdane
d. odsetki
2. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe w tym garaże
a. najem
b. wynagrodzenie za bezumowne zajmowanie
c. lokale zdane
d. odsetki
3. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale mieszkalne
4. Koszty dochodzenia roszczeń – lokale użytkowe

Stan na dzień
31.12.2021 roku
21 278 235,55
616 706,25
5 581 566,37
7 088 781,81
7 991 181,12
384 821,09
41 855,79
9 105,25
154 343,45
179 516,60
841 175,29
14 412,03

Liczba
najemców
1125
537
300
288
n.d.
127
105
2
20
n.d.
n.d.
n.d.

4.6.2. Windykacja należności z tytułu dzierżawy i koszty dochodzenia roszczeń (w tym reklamy)
Zaległości z tytułu dzierżawy i koszty dochodzenia roszczeń (w tym reklamy) na dzień 31.12.2021 r.
wynosiły 31 328,68 zł. , w tym:
1) Należność główna
27 402,79 zł.
2) Odsetki
2 799,89 zł.
3) Koszty dochodzenia roszczeń
1 126,00 zł.
4.6.3. Windykacja przedsądowa, sądowa, egzekucyjna
W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych sporządzono łącznie 752 wezwań do Dłużników,
natomiast 13 Dłużników otrzymało wezwania do opróżnienia i opuszczenia lokalu. W przypadku 18
Dłużników złożono oświadczenie woli o wypowiedzeniu umów najmu, z czego 6 zostało cofniętych ze
względu na uregulowanie zobowiązania przez dłużników. W efekcie wszczęto 42 postepowania
sądowe o zapłatę oraz złożono łącznie 43 wnioski o wszczęcie egzekucji.
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
Restrukturyzacja zadłużeń na podstawie Uchwały
Stan z 31 grudnia 2021 roku
nr 295/2019 z 30 maja 2019 r.
Liczba zawartych umów o restrukturyzacji zadłużenia
185
Liczba umów które wygasły narastająco od początku
programu w przypadkach niedotrzymania przez
dłużników warunków umowy

41

Liczba prawidłowo zakończonych umów narastająco
od początku programu

10

14

Tabela nr 16. Ulgi w spłacie należności procedowane zgodnie z Uchwałą nr 2643/2010
Ulgi w spłacie należności na podstawie Uchwały nr 2643/2010
Dane za 2021 rok
z 9 września 2010 r.
Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej przez dzielnicę/jednostkę
9
Liczba zawartych umów o spłacie ratalnej ze służbami Skarbnika
4
Liczba zawartych umów o odroczenie terminu płatności
0
Liczba dokonanych umorzeń należności
0
Liczba prawidłowo zakończonych umów o spłacie ratalnej
4

4.8.

Świadczenie niepieniężne

Dane liczbowe dotyczące „odpracowania długu” przedstawia tabela nr 17.
Tabela nr 17. Świadczenia niepieniężne
Opis

Dane za rok sprawozdawczy

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

0
0

Inną formą pomocy, umożliwiającą dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
w spłacie zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy był „Dzielnicowy program odpracowywania zaległości
czynszowych” zgodnie z w Uchwałą Nr XI/136/19 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia
30 stycznia 2019 r.
Niestety odpracowywanie długu, jako forma spłaty należności budzi wśród dłużników w dalszym
ciągu małe zainteresowanie. Znaczącym faktem był również ogłoszony stan epidemii i wprowadzone
obostrzenia z tym związane. Liczba zachorowań na COVID -19 (oraz wiążąca się z tym przymusowa
kwarantanna), jak również lęk przed zakażeniem to czynniki, które uniemożliwiły skorzystanie z tej
opcji spłaty należności. Wobec czego w okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnego porozumienia.
4.9.

Pozostałe, w tym obniżki czynszu, dodatki mieszkaniowe (opis, liczba gospodarstw
korzystających, kwoty itp.)

W 2021 r. złożonych zostało 86 wniosków o obniżkę czynszu, z których 81 zostało rozpatrzonych
pozytywnie, 5 wnioskodawcom udzielono odmowy. Na koniec roku 2021 z obniżki czynszu korzystało
łącznie 160 gospodarstw, a kwota przyznanych świadczeń wyniosła 14 151,46 zł.
4.10.

Nadzór właścicielski (obsługa Wspólnot Mieszkaniowych)

W 30 budynkach mieszkalnych, w których zarząd częściami wspólnymi sprawują wspólnoty
mieszkaniowe, 319 lokale mieszkalne należą do miasta stołecznego Warszawy.
Zestawienie lokali i udziałów m.st. Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych:
Ilość
Współczynnik
Lp.
Wspólnota
lokali
udziału
23
1 1 Sierpnia 26
0,1664
25
2 1 Sierpnia 28
0,1690
9
3 1 Sierpnia 32a
0,1560
16
4 1 Sierpnia 34
0,2858
26
5 1 Sierpnia 34a
0,3175
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1 Sierpnia 36
1 Sierpnia 38
1 Sierpnia 40
1 Sierpnia 40a
1 Sierpnia 40b
1 Sierpnia 42
1 Sierpnia 42a
1 Sierpnia 44
1 Sierpnia 44a
Komitetu Obrony Robotników 42
Komitetu Obrony Robotników 44
Komitetu Obrony Robotników 46
Astronautów 15
Drzewieckiego 3
Gładka 9
Rejonowa 5
Mikołajska 6
Zarankiewicza 4
Nastrojowa 29
Lechicka 29
M.Flisa 7,9,11
Potrzebna 1
Potrzebna 37

14
13
12
21
21
7
13
14
15
4
2
11
8
15
6
3
5
8
2
4
15
3
4

0,2551
0,1669
0,1711
0,2514
0,3812
0,3928
0,2251
0,2331
0,2818
0,1749
0,055
0,2206
0,1618
0,1478
0,4209
0,1529
0,4849
0,2349
0,1593
0,3839
0,2503
0,4721
0,3342

4.10.1. Informacje o zebraniach wspólnot mieszkaniowych
Liczba zebrań wspólnot mieszkaniowych odbytych w danym roku ogółem: 2
w tym przypadających na jednego pełnomocnika (min. max. średnia): 0.
4.10.2 Informacje o działaniach pełnomocników m.st. Warszawy
Liczba wspólnot, które dany pełnomocnik ma przydzielone na stałe do obsługi (średnia): 30.
Liczba wspólnot, które dany pełnomocnik ma przydzielone jako zadanie dodatkowe: 0.
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
łączna
powierzchnia
liczba
koszt wykonania
lp.
zakres rzeczowy
użytkowa
budynków/
w 2021 roku
budynków/
lokali
lokali
1. roboty ogólnobudowlane
x
x
809 200,26 zł
wymiana dachu (poszycia dachowego, więźby
x
x
x
dachowej)
1
x
173 867,88 zł
wymiana dźwigu osobowego
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

remont elewacji ( w tym balkony i tarasy)
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 instalację kanalizacyjną
doposażenie w instalację wodną
doposażenie w instalację c.c.w. c.o. węzeł
cieplny
doposażenie w instalację c.c.w. c.o. kotłownie
gazowe
doposażenie w instalację c.c.w. c.o. z sieci
gazowej (ogrzewanie etażowe)
doposażenie w instalację elektryczną na
potrzeby ogrzewania (kotły elektryczne) i
grzejniki konwektorowe
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
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

x

x

x

x

x
x
1

2103,97
x
180,32

134 638,08 zł
x
38 683,50 zł

x

x

462 010,80 zł

x
x
x

x
x
x

1 167 909,53 zł
x
x

x

x

x

x

x

x

1

50,9

12 000,00 zł

22

842,93

809 274,36 zł

x

x

346 635,17 zł

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
155 375,02 zł

x

x

1 495 096,82 zł

13

x

122 942,68 zł

40

1 123,35

1 034 923,92 zł

2

1 411,56

337 230,22 zł

x

x

213 094,42 zł

x

x

1 072 052,16 zł

RAZEM

4 912 782,21 zł

x
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Remont wraz z modernizacja systemu wentylacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w budynku
użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie
W 2021r. zrealizowano modernizację systemu wentylacji w Sali widowiskowej Domu Kultury
w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie. W ramach zadania dokonano wymiany
agregatów chłodniczych oraz zmodernizowano centralę wentylacyjną wraz z wymianą automatyki
sterującej. Łączny koszt prac wyniósł 255 000,00 zł.
Powyższy remont wpłynie na poprawę warunków dla użytkowników Sali widowiskowej szczególnie
w okresie letnim, oraz obniży koszty eksploatacji pomieszczeń z uwagi na zastosowanie nowych,
energooszczędnych urządzeń.

Wymiana z dostawą infrastruktury technicznej transportu pionowego - dźwigu osobowego
w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie
W 2021r. zrealizowano wymianę hydraulicznej windy osobowej w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36A
w Warszawie na windę elektryczną. W ramach zadania dokonano wymiany urządzenia wraz
z maszynownią i automatyką sterującą. Nowe urządzenie wyposażone jest w automatyczny system
powiadamiania pogotowia dźwigowego w przypadku awarii i uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu.
Nowe urządzenie pozwala na szybszy i wygodniejszy transport osób pomiędzy kondygnacjami. Łączny
koszt prac wyniósł 173 867,88 zł.
Powyższy remont usprawni użytkowanie budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się:
Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, Przedszkole Integracyjne nr 314, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Wypożyczalnia nr 28 oraz Dom Kultury „Włochy”.
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Remont monitoringu wizyjnego oraz wymiana oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na ciągach
komunikacyjnych w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie oraz wymiana
oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Rybnickiej 28 i garażu w budynku przy ul. Flagowej 14
W 2021r. w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36a zrealizowano remont monitoringu wizyjnego obejmujący
wymianę okablowania z częścią kamer wraz z montażem dodatkowych kamer w kluczowych
częściach wspólnych budynku oraz terenu bezpośrednio przylegającego do budynku. Powyższe
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników budynku i pozwoli na szybszą reakcję służb
ochrony obiektu w sytuacjach niebezpiecznych (koszt prac 10 200,00 zł). Ponadto dokonano wymiany
oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych budynku (koszt prac
31 553,04 zł). Analogiczne prace związane z wymianą oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego
dokonano w budynku przy ul. Rybnickiej 28 (koszt prac 13 358,45 zł) oraz w garażu budynku przy
ul. Flagowej 14 (koszt prac 10 884,75 zł). Zastosowanie nowej technologii LED pozwoli na lepsze
doświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz wyeliminuje awarie spowodowane wyeksploatowaniem
opraw i obniży koszty eksploatacyjne obiektów. Łączny koszt prac wyniósł 66 296,24 zł.
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Remont kotłowni gazowej z przystosowaniem instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody wraz z wymianą kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Naukowej 4 i 6 oraz
wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części wspólnej wraz z wymianą kotła
gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dymnej 25
W 2021 r. w budynkach przy ul. Naukowej 4 i 6 dokonano remontów kotłowni w zakresie wymiany
kotłów gazowych zasilających instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Ponadto,
w budynku przy ul Dymnej 25 równolegle z wymianą kotła gazowego została wymieniona również
instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w częściach wspólnych. W kotłowniach
wymieniono również pompy obiegowe i osprzęt sterujący. Prace remontowe systemów grzewczych
z zastosowaniem nowych kotłów gazowych o wyższej sprawności, pozwolą na obniżenie zużycia
paliwa gazowego, a tym samym na obniżenie kosztów ogrzewania lokali oraz kosztów związanych
20

z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Wykonane modernizacje wyeliminują awaryjność
wyeksploatowanych systemów grzewczych. Nowe urządzenia będą obsługiwały łącznie 125 lokali
o łącznej powierzchni 8 865,65 m2. Łączny koszt prac wyniósł 150 808,19 zł.

Remont pustych lokali mieszkalnych – zapewnienie kolejnym 40 rodzinom podstawowych potrzeb
mieszkaniowych
W 2021r. wykonano remont 40 lokali mieszkalnych, przywracając możliwość ich prawidłowego
i bezpiecznego użytkowania. Łączna powierzchnia wyremontowanych lokali wyniosła 1 123,35 m2.
Łączny koszt prac wyniósł 1 034 923,22 zł. W ramach prac remontowych lokale zostały wyposażone
w łazienki oraz w zależności od powierzchni w etażowe centralne ogrzewanie wraz z instalacją ciepłej
wody użytkowej. W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych dążono aby urządzenia były zasilane
paliwem gazowym.
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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 01.01.2021r.

87

Sposób likwidacji na:
ogrzewanie z
sieci
ciepłowniczej

ogrzewanie
gazowe
kotłownie/
etażowe

ogrzewanie
elektryczne*

(OZE)

ekoprojekt

lokal
opróżniony

1
12
10
0
0
0
Liczba pozostałych pieców na paliwo stałe ogółem na dzień 31.12.2021 r.

łączna liczba
lokali, w
których
dokonano
likwidacji
23
61
22

W 2021r. w ramach zadania C/WŁ/O/P3/9 „Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym
w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255” rozpoczęto prace obejmujące
doposażenie budynków w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę, zasilanych z pompy ciepła
wraz z montażem fotowoltaiki oraz magazynów mocy. Z uwagi na brak możliwości uzgodnienia
układów pomiarowych z dostawcą energii w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej
w zakresie administracyjnego układu pomiarowego, niezbędnego do zasilenia urządzenia prace
zrealizowano w 90%. Z powodu braku zasilenia urządzeń grzewczych, przeniesiono termin
uruchomienia instalacji, a tym samym nie dokonano likwidacji istniejących systemów grzewczych w
lokalach, aby w okresie zimowym nie pozbawić użytkowników ogrzewania. Zadanie zostanie
zakończone w 2022 r. Łącznie w 2021 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 709 560,00 zł. Do
wydatkowania w 2022r. pozostała kwota 78 840,00 zł. Doposażenie obejmie 9 lokali mieszkalnych, 2
lokale użytkowe oraz lokal wykorzystywany na cele statutowe m.st. Warszawy. Ponadto w ramach tej
inwestycji w 7 lokalach zlikwidowane zostaną piece opalane paliwem stałym. Zastosowanie
systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii spowoduje obniżenie kosztów utrzymania
lokali przez mieszkańców, przy jednoczesnym podniesieniu komfortu cieplnego dla jego
użytkowników.

W 2021r. w ramach zadania C/WŁO/II/P3/10 „Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe
i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła”
dokonano likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w 23 lokalach mieszkalnych z planowanych 27
lokali. W związku z brakiem dostępu do 4 lokali, które zostały wytypowane do realizacji w 2021r.,
z powodu przebywania w nich osób objętych izolacją domową prace nie zostały zrealizowane.
Z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższych lokali, nie można było dokonać ich
zamiany i wskazania lokali zamiennych dla wykonawcy prac. Prace zostaną zakończone w 2022r.
W 2021 r. wydatkowano łączną kwotę 821 274,40 zł. Do wydatkowania w 2022 r. pozostała kwota
133 969,60 zł. Zastosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak również
charakteryzujących się wysoką klasą energetyczną, obniży koszty utrzymania lokali przy
jednoczesnym podniesieniu komfortu cieplnego dla ich użytkowników.
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4.11.3. Doposażenia w system grzewczy z sieci gazowej i ciepłowniczej.
1. W 2021r. rozpoczęto dwuletnie zadanie obejmujące „Doposażenie budynku mieszkalnego
w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz budową kotłowni i instalacji
gazowej niskiego ciśnienia wraz z pracami towarzyszącymi, w budynku przy ul. Cietrzewia 2
24

w Warszawie nr C/WŁO/II/P3/11”. I etap prac zaplanowany do wykonania w 2021 r. obejmujący
przygotowanie pomieszczenia kotłowni wykonano w 100%. II etap prac obejmujący doposażenie
budynku w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z budową kotłowni
i przystosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej nastąpi w 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę
31 902,03 zł. Do wydatkowania w 2022r. pozostała kwota 460 898,47 zł. Doposażenie obejmie łącznie
21 lokali mieszkalnych.
2. W 2021r. rozpoczęto dwuletnie zadanie obejmujące „Doposażenie budynku mieszkalnego
w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz budową kotłowni w budynku przy
ul. Sabały 56 w Warszawie w ramach zadania nr C/WŁO/II/P3/12”. I etap prac zaplanowany do
wykonania w 2021 r. obejmujący przygotowanie dokumentacji technicznej zrealizowano w 100%.
II etap prac obejmujący doposażenie budynku w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej
ciepłej wody wraz z budową kotłowni i przystosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej nastąpi
w 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 25 000,00 zł. Do wydatkowania w 2022 r. pozostała kwota
170 000,00 zł.
4.11.4. Termomodernizacja budynków częściowa i kompleksowa
W 2021 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy dla m.st. Warszawy nie
przeprowadziła termomodernizacji częściowej lub kompleksowej budynków.
Termomodernizacja – działania, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię
w budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz poprawa komfortu
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;
Budynek ze względu np. na wysokie parametry standardów energetycznych nie wymagał
2.
docieplenia, a jednocześnie źródło ciepła spełnia współczesne standardy lub budynek jest
podłączony do scentralizowanego źródła ciepła.
4.11.5. Rewitalizacja – kompleksowa w ramach Programu
W 2021 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy dla m.st. Warszawy nie
realizował żadnych inwestycji dotyczących rewitalizacji.
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Tabela nr 20. Zadania inwestycyjne
l.p.
1.

Adres z zadania
inwestycyjnego
-----------------

Zakres wykonanych prac – syntetyczny opis na podstawie kart
inwestycyjnych
-------------------------------------------------------------------------------

4.11.6. Windy – budowa, doposażenie
W 2021 roku nie doposażono żadnego budynku w windę.
4.11.7. Stan realizacji innych zadań inwestycyjnych
W 2021 roku nie realizowano innych zadań inwestycyjnych.
4.12.

Decyzje organu nadzoru budowlanego wydane w 2021 roku (m.in. dot. włączeń
z użytkowania)

Decyzje organu nadzoru budowlanego zostały przedstawione w tabeli nr 21.
Tabela nr 21. Decyzje nadzoru budowlanego.
Numer decyzji
Adres
4.13.

Powód
-

Zakres
-

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych przedstawia tabela nr 22.

Tryb udzielenia
zamówienia

Postępowanie
o wartości
powyżej
130 000 zł, ale
o wartości
mniejszej niż
progi unijne
Zapytanie
o cenę
Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie o
wartości
poniżej
130 000 zł

Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

Liczba
postępowań
Wartość
zakończonych umów łącznie
udzieleniem z podatkiem VAT
zamówienia

Liczba
Wartość
postępowań
umów łącznie
zakończonych
z podatkiem
udzieleniem
VAT
zamówienia

Liczba
Wartość
postępowań
umów łącznie
zakończonych
z podatkiem
udzieleniem
VAT
zamówienia

Postępowania
unieważnione

Tabela nr 22. Ilość zawartych umów sumaryczne kwoty umów - na roboty budowlane, usługi
i dostawy w 2021 roku

18

3 037 379,59

4

1 167 996,21

3

1 358 149,94

22

0

0

0

0

0

0

0

11

1 336 169,45

0

0

1

763 272,39

0

15

520 664,08

46

1 640 330,03

11

310 282,08

30
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Zamówienie o
wartości do
równowartości
kwoty
30 000 euro bez umowy
Razem

4.14.

2

5 744,52

33

130 633,10

14

34 205,87

46

4 899 957,64

83

2 938 959,34

29

2 465 910,28
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Przeprowadzone w 2021 roku kontrole w jednostce

Kontrole wewnętrzne
W 2021 roku brak kontroli wewnętrznych.
Kontrole zewnętrzne
Lp.

1.

Data podjęcia
kontroli

Data
zakończenia
kontroli

10.11.2021r.

w trakcie

Organ kontrolujący

Zakres przedmiotowy kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy

Ocena przestrzegania przepisów
prawa, w szczególności w
zakresie wypłat wynagrodzeń, jak
również działalność prewencyjna
tj. przeciwdziałanie naruszeniom
przepisów prawa pracy lub
popełnieniu wykroczenia.

4.14.1. Informacje o przeprowadzonych kontrolach
4.14.1.1. Kontrole zewnętrzna
W 2021 roku przeprowadzona była jedna kontrola zewnętrzna przez Państwową Inspekcję Pracy,
która dotyczyła oceny przestrzegania przepisów prawa, w szczególności w zakresie wypłat
wynagrodzeń, jak również działalność prewencyjna tj. przeciwdziałanie naruszeniom przepisów
prawa pracy lub popełnieniu wykroczenia. Planowane zakończenie kontroli w lutym 2022r.
4.14.2. Zadania audytowe
W okresie sprawozdawczym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy nie były prowadzone zadania audytowe.
4.14.3. Badania
W okresie sprawozdawczym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy nie były prowadzone badania.
4.14.4. Wyniki kontroli
4.14.4.1. Kontrole zewnętrzne.
W wyniku kontroli w 2021r. nie wydano zaleceń ze względu na jej przedłużenie i planowane
zakończenie w lutym 2022r. z powodu nieobecności inspektora pracy.
4.15.

Inne działania prowadzone przez jednostkę związane z powierzonymi przez
dzielnicę zadaniami
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4.15.1. Zarzadzanie targowiskami, stanowiska handlu obwoźnego
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nie zarządza
targowiskami i stanowiskami handlu obwoźnego.
4.15.2. Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne
4.15.2.1.Budżet Obywatelski
W 2021 zrealizowano projekt w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Chrońmy jerzyki i wróble we
Włochach – montaż skrzynek lęgowych” (BO/190/2021).
W ramach zadania zamontowano 100 szt. budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynkach
będących w 100% własnością m.st. Warszawy. Łączny koszt zadania wyniósł 23 985,00 zł. Skrzynki
lęgowe zawieszono w następujących lokalizacjach:
− al. Krakowska 255 – 12 sztuk;
− Borsucza 15 – 12 sztuk;
− Centralna 24 – 8 sztuk;
− Łopuszańska 89 – 10 sztuk;
− Czereśniowa 118 – 10 sztuk;
− Tapicerska 4 – 12 sztuk;
− Tomnicka 4 – 10 sztuk;
− Urszuli 29 – 16 sztuk;
− Cyprysowa 25 – 10 sztuk.

4.15.2.2 Inicjatywa lokalna
W 2021 roku realizowano zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej „Rośliny umilają życie”
sadzimy krzewy i kwiaty. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony przez mieszkańców
budynku położonego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 34A do Wydziału Kultury oraz Inicjatyw
Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i został przekierowany do Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Celem inicjatywy
mieszkańców budynku przy ul. 1 Sierpnia 34A było upiększenie terenu wokół budynku, w którym
mieszkają i poprawa estetyki otoczenia.
Po ocenie złożonego wniosku, przeprowadzonej wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli
wnioskodawców oraz Koordynatora ds. Inicjatywy Lokalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
zostało przygotowane postępowanie mające na celu zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, oraz
materiału do ich nasadzeń (ziemi i kory) oraz zawarta z osobami reprezentującymi inicjatywę lokalną
umowa określająca zasady wspólnej realizacji zadania publicznego. Łączny koszt nasadzeń to kwota
1 647,38 zł.
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Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w listopadzie 2021 roku. Efekt końcowy realizacji
niniejszego przedsięwzięcia widoczny będzie w okresie wiosenno-jesiennym w 2022r. i uatrakcyjni
otoczenie.

4.15.3. Inne zadania powierzone
4.15.3.1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami niestanowiących własności m.st. Warszawy
W roku 2021 w dalszym ciągu kontynuowano proces regulacji stanu prawnego nieruchomości,
znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
Na dzień 31 grudnia 2021r. przed sądem toczyło się 71 spraw o nabycie przez m. st. Warszawa prawa
własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia.
Natomiast stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Muszkieterów 26 złożony
został wniosek o nabycie przez m.st. Warszawa 2/3 udziału we własności nieruchomości.
W przypadku tej nieruchomości 1/3 udziału stanowi własność Skarbu Państwa.
W 2021r. w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz m. st. Warszawa, sądy wydały
następujące postanowienia w toczących się sprawach:
1. w stosunku do poniżej wymienionych nieruchomości Sąd odmówił stwierdzenia zasiedzenia na
rzecz m. st. Warszawa:
− Długopolskiej 16,
− Świerszcza 34,
− Narożnej 9,
− Krańcowej 12,
− Flagowej 4,
− Ks. J. Chrościckiego 72,
− Potrzebnej 17 m 3,
− Potrzebnej 17 m 6,
− Globusowej 7 m 12;
2. w stosunku do nieruchomości przy ul. Przyłęckiej 23 Sąd II instancji, po złożonej przez
Wnioskodawcę Miasto Stołeczne Warszawa – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy apelacji zmienił zaskarżone postanowienie i orzekł nabycie
prawa własności przedmiotowej nieruchomości przez m.st. Warszawa;
3. w stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Muszkieterów 9 Sąd orzekł
nabycie na własność m.st. Warszawy w drodze zasiedzenia;
4. w stosunku do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Rejonowej 28 i 30 na mocy
Pełnomocnictwa Procesowego Prezydenta m.st. Warszawy, udzielonego Radcy Prawnemu,
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reprezentującemu ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został złożony wniosek o nabycie
przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
5. w stosunku do nieruchomości przy ul. Latarnika 9, ul. Stawy 8, ul. Techników 10,ul. Bolesława
Chrobrego 8 Sąd podjął zawieszone postępowania;
6. w stosunku do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Rybnickiej 46 i ul. Cietrzewia 6
Sąd uchylił zaskarżone postanowienie o zwrocie wniosków;
7. w stosunku do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nike 13, ul. Franciszka
Szuberta 51, Sąd postanowieniem zawiesił postępowanie z uwagi na śmierć uczestników
postępowania.
Ponadto w roku 2021 została złożona skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego
w Warszawie w sprawie dotyczącej nabycia przez m.st. Warszawa własności nieruchomości położonej
w Warszawie przy ul. Cietrzewia 3 w drodze zasiedzenia.
Należy podkreślić, iż m.st. Warszawa w wyniku prowadzonych postępowań uzyskało prawomocnie
tytuł własności do dwóch nieruchomości, które dotychczas nie stanowiły jego własności. Dzięki
staraniom prowadzonym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy doprowadzono w 2021 r. do uregulowania stanu prawnego nieruchomości:
1. ul. Przyłęcka 23 – nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 69, obręb 2-08-21
o powierzchni 698m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni zabudowy
181 m2, 5-kondygnacyjnym (jedna kondygnacja podziemna i 4 nadziemne). W budynku jest 12
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni mieszkalnej 267,98 m2, powierzchni użytkowej
399,45 m2 oraz 1 lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 14,00 m2. Na terenie
nieruchomości usytuowane są również komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy 55,00 m2,
2. ul. Muszkieterów 9 – nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 123, obręb 2-07-05
o powierzchni 844m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 158 m2,
jednokondygnacyjnym. W budynku są 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni mieszkalnej
74,77 m2, powierzchni użytkowej 113,63 m2 .

4.15.3.2. Postępowania sądowe o zapłatę z tytułu poniesionych wydatków na
nieruchomościach, których zarząd został wydany
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z 2021 roku złożył
pozew o zasądzenie zwrotu poniesionych nakładów na kwotę 90 756,83 zł, na
nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Jantar 4.

4.15.3.3. Postępowania sądowe z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Przedsiębiorstwu
Państwowemu „PORTY LOTNICZE”
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na mocy Uchwały
nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r., zmienionej Uchwałą
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 153/11 z dnia 24.10.2011 r. w stosunku do nieruchomości,
stanowiących własność m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN, znajdujących się w obszarze
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dniu
06.03.2015 r. złożył pozew o zapłatę na rzecz m.st. Warszawy z tytułu odszkodowania na łączną
kwotę 19 518 502,66 zł. Pozew obejmuje odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości
nieruchomość oraz odszkodowanie z tytułu kosztów zabezpieczeń przed hałasem.
Postanowieniem z dnia 19 września 2016 r. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy wyłączył
15 spraw do osobnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
W 2021 roku postępowania sądowe w niniejszych sprawach prowadzonych przed sądami przez
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przeciwko PLL LOT
z tytułu jak wyżej obejmowały w głównej mierze sporządzanie opinii przez biegłych sądowych,
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uzgadnianiu ich oraz wnoszeniu uwag przez strony postępowań.
W 2021 roku Sądy w sprawach w toku wydały następujące postanowienia w przedmiotowym
zakresie:
1. sprawa o sygnaturze akt XVI GC 986/16, dotycząca nieruchomości: Kleszczowa 22, Konewki 1,
Krakowiaków 43, Łuczek 10, Łuki Wielkie 11 została przekazana przez sąd apelacyjny do
ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy;
2. sprawy o sygnaturach akt XVI GC 978/16, XVI GC 53/21, dotyczące nieruchomości położonych
w Warszawie przy ul. Mikołajskiej 6, Nastrojowej 29, Potrzebnej 1, Potrzebnej 37, Rejonowej 5
oraz Stefana Drzewieckiego 3 zostały również przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd
Okręgowy.
W uzasadnieniach Sąd apelacyjny zarzucił Sądom I instancji nieprzeprowadzenie w całości
postępowania dowodowego oraz nierozpoznanie spraw co do ich istoty w rozumieniu art. 386 § 4
k. p. c. (§ 4 „Poza wypadkami określonymi w § 2 i 3 Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony
wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd
pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania
dowodowego w całości”). W ocenie Sądu Apelacyjnego uchybienia Sądu I instancji wymagały
przeprowadzenia całego postępowania dowodowego i wobec powyższego Sąd I instancji został
zobowiązany do rozważenia dopuszczenia dodatkowego dowodu z opinii biegłego celem ustalenia
zakresu obowiązku odszkodowawczego biorąc pod uwagę wartość nieruchomości także na dzień
wejścia w życie uchwały nr 76/211, na dzień wymagalności roszczenia tj. na dzień 24.08.2013 r.

4.15.3.4. Strefa parkowania z identyfikatorem.
Od 1 lipca 2021 na nieruchomościach przy ul. 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44 na mocy uchwały
nr CLII/1687/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ograniczony został wjazd i postój tylko dla
osób posiadających identyfikatory wydawane przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Od czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydanych zostało
x909 sztuk identyfikatorów.
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4.15.3.5 Uregulowanie gruntów z przeznaczeniem na altany śmietnikowe dla Wspólnot
Mieszkaniowych.
W 2021 roku po długotrwałych negocjacjach udało się zawrzeć umowy dzierżawy gruntu pod
istniejące altany śmietnikowe oraz nowo powstałe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, które
korzystają z gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy.
W 2021 roku zawarliśmy łącznie 6 umów dzierżaw gruntu z przeznaczeniem na altany śmietnikowe
w tym trzy Wspólnoty Mieszkaniowe wydzierżawiły grunty aby postawić altany we własnym zakresie.
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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
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)
d. dochody z mediów za lokale użytkowe
e. pozostałe dochody
2. Wydatki ogółem (zg. z RB-28)
a. wydatki na usługi (media dostarczane do lokali)
b. koszt bieżącej eksploatacji
- w tym wynagrodzenia pracowników na stanowiskach
nierobotniczych (§ 4010)
c. koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
d. koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków
w tym:
- wydatki na remonty pustostanów
- wydatki na remonty i techniczne utrzymanie siedzib
e. pozostałe wydatki (inne niż dział 700) „Gospodarowanie
parkingami i węzłami komunikacyjnymi”
w tym:
- zakup usług pozostałych

VI.

Stan na 31 grudnia 2021 roku
10 388 165,42
4 592 606,63
3 808 983,25
882 878,81
93 301,26
1 010 395,47
18 101 853,31
2 778 665,46
8 899 968,22
2 759 439,33
1 053 308,86
5 327 106,77
1 034 923,92
126 804,20
42 804,00
42 804,00

PODSUMOWANIE

Szczególną uwagę w działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy w zakresie administrowania powierzonymi nieruchomościami należy zwrócić na
realizację w 2021 roku poniższych zadań:
3. Uregulowanie stanu prawnego dwóch nieruchomości, a tym samym nabycie na własność
m.st. Warszawy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przyłęckiej 23 oraz
ul. Muszkieterów 9 w drodze zasiedzenia.
4. Uzgodnienie projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy celem uregulowania podstaw
administrowania nieruchomościami. W wyniku czego zostało opublikowane w dniu
15.04.2021 r. Zarządzenie Nr 567/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powierzenia
w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy niektórych nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy.
Zarządzenie niniejsze uregulowało kwestie związane z zasobem ZGN Włochy.
5. Kontynuacja procesów sądowych przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „PORTY LOTNICZE”
o zapłatę na rzecz m.st. Warszawy odszkodowania z tytułu obniżenie wartości nieruchomości
zarządzanych przez ZGN.
6. Kontynuacja zadań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez
ZGN, a niestanowiących własności m.st. Warszawy poprzez prowadzenie postępowań sądowych
o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz m.st. Warszawy w stosunku do wszystkich nieruchomości, co
do których było to możliwe.
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7. Remont wraz z modernizacją systemu wentylacji w Sali widowiskowej Domu Kultury
w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie. Łączny koszt prac wyniósł
255 000,00 zł. Powyższy remont wpłynie na poprawę warunków dla użytkowników Sali
widowiskowej szczególnie w okresie letnim oraz obniży koszty eksploatacji pomieszczeń z uwagi
na zastosowanie nowych, energooszczędnych urządzeń.
8. Wymiana z dostawą infrastruktury technicznej transportu pionowego - dźwigu osobowego
w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie. Łączny koszt prac wyniósł
173 867,88 zł. Powyższy remont usprawni użytkowanie budynku użyteczności publicznej,
w którym mieści się: Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, Przedszkole Integracyjne
nr 314, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Wypożyczalnia nr 28 oraz
Dom Kultury „Włochy”.
9. Remont monitoringu wizyjnego oraz wymiana oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na ciągach
komunikacyjnych w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie oraz wymiana
oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul.
Rybnickiej 28 i garażu w budynku przy ul. Flagowej 14. Łączny koszt prac wyniósł 66 296,24 zł.
Zastosowanie nowej technologii LED pozwoli na lepsze doświetlenie ciągów komunikacyjnych
oraz wyeliminuje awarie spowodowane wyeksploatowaniem opraw i obniży koszty
eksploatacyjne obiektów.
10. Remont kotłowni gazowej z przystosowaniem instalacji centralnego ogrzewania i centralnej
ciepłej wody wraz z wymianą kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Naukowej 4 i 6
oraz wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części wspólnej wraz z wymianą kotła
gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dymnej 25. Wykonane modernizacje wyeliminują
awaryjność wyeksploatowanych systemów grzewczych. Nowe urządzenia będą obsługiwały w
ww. budynkach łącznie 125 lokali o łącznej powierzchni 8 865,65 m2. Łączny koszt prac wyniósł
150 808,19 zł.
11. Remont pustych lokali mieszkalnych – zapewnienie kolejnym 40 rodzinom podstawowych
potrzeb mieszkaniowych. Wykonano remont 40 lokali mieszkalnych, przywracając możliwość ich
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Łączna powierzchnia wyremontowanych lokali
wyniosła 1 123,35 m2. Łączny koszt prac wyniósł 1 034 923,22 zł.
12. W ramach zadania C/WŁ/O/P3/9 „Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach
przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255” rozpoczęto prace obejmujące doposażenie
budynków w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę zasilanych z pompy ciepła wraz
z montażem fotowoltaiki oraz magazynów mocy. Łącznie w 2021 r. na realizację zadania
wydatkowano kwotę 709 560,00 zł. Do wydatkowania w 2022 r. pozostała kwota 78 840,00 zł.
Doposażenie obejmie 9 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe oraz lokal wykorzystywane na
cele statutowe m.st. Warszawy. Ponadto w 7 lokalach zlikwidowane zostaną piece opalane
paliwem stałym. Z uwagi na zastosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła
energii obniżone zostaną koszty utrzymania lokali przez mieszkańców, przy jednoczesnym
podniesieniu komfortu cieplnego dla jego użytkowników.
13. W ramach zadania C/WŁO/II/P3/10 „Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe
i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami
ciepła” dokonano likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w 23 lokalach mieszkalnych
z planowanych 27 lokali. Prace zostaną zakończone w 2022 r. Wydatkowano łączną kwotę
821 274,40 zł. Do wydatkowania w 2022 r. pozostała kwota 133 969,60 zł. Z uwagi na
zastosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii jak również
charakteryzujących się wysoką klasą energetyczną, obniżone zostaną koszty utrzymania lokali
przez mieszkańców, przy jednoczesnym podniesieniu komfortu cieplnego dla jego
użytkowników.
14. Rozpoczęto dwuletnie zadanie obejmujące „Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz budową kotłowni i instalacji gazowej
niskiego ciśnienia wraz z pracami towarzyszącymi, w budynku przy ul. Cietrzewia 2
w Warszawie nr C/WŁO/II/P3/11”. I etap prac zaplanowany do wykonania w 2021 r. obejmujący
przygotowanie pomieszczenia kotłowni wykonano w 100%.
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15. Rozpoczęto dwuletnie zadanie obejmujące „Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz budową kotłowni w budynku przy
ul. Sabały 56 w Warszawie w ramach zadania nr C/WŁO/II/P3/12”. I etap prac zaplanowany do
wykonania w 2021 r. obejmujący przygotowanie dokumentacji technicznej zrealizowano
w 100%.
16. Bieżące prace remontowe oraz obligatoryjnie przeglądy budynków. Prace obejmowały między
innymi naprawę dachów, zabezpieczenie budynków, wykonanie izolacji termicznej stropów,
wymianę instalacji wodnych i kanalizacyjnych, naprawę instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
17. Przygotowanie 97 projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
(w zakresie najmu lokali użytkowych, miejsc postojowych).
18. Zawarto 33 umowy z nowymi najemcami na najem 8 lokali użytkowych, 4 garaży, 21 miejsc
postojowych oraz łącznie 30 umów z dotychczasowymi najemcami, tj. 5 umów na najem lokali
użytkowych, 1 umowa na najem garażu oraz 24 umowy na najem miejsc postojowych w halach
garażowych.
19. Rozpatrzono 27 wniosków o obniżenie czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych
w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych
związanych ze stanem pandemii: 4 wnioski rozpatrzono negatywnie oraz 23 wnioski rozpatrzono
pozytywnie i przyznano obniżki Uchwałami Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na łączną
kwotę 114 564,56 zł.
20. Przeprowadzono i rozstrzygnięto 9 konkursów na najem lokali użytkowych, garaży i miejsc
postojowych.
21. Liczba pustostanów lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia zmniejszyła się o 42,80%.
22. Po długotrwałych negocjacjach zawarte zostały umowy dzierżawy gruntu pod istniejące oraz
nowo wybudowane altany śmietnikowe ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, które korzystają
z gruntu stanowiącego własność m. st. Warszawy.
23. Na mocy uchwały nr CLII/1687/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy od dnia 1 lipca
2021r. ograniczony został wjazd i postój tylko dla osób posiadających identyfikatory wydawane
przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na
nieruchomościach przy ul. 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44. W roku 2021 wydanych zostało 909 szt.
identyfikatorów.
24. Dzięki szczegółowej i systematycznej analizie kont dłużników oraz skutecznym działaniom
windykacyjnym, w 2021 roku udało się obniżyć zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne
o 1 000 469,32zł.
25. W ramach programu restrukturyzacji zadłużenia pomimo pandemii, która znacznie utrudniła
kontakt z dłużnikami oraz upływem terminu składania wniosków o restrukturyzację z dniem
29 czerwca 2021r., zawarte zostały 63 porozumienia na łączną kwotę 2 169 672,34zł.
Udało się to dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy pozostawali w stałym kontakcie
z dłużnikami oraz potrafili wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie finansowych
możliwości dłużnika.
26. W 2021r. zwiększyła się ilość kierowanych do sądów pozwów o zapłatę przeciwko dłużnikom,
a co za tym idzie kwota dochodzonych roszczeń: rok 2000 – 30 pozwów, rok 2021 – 42 pozwy.
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