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Warszawa, dnia 05.12.2022r.

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
„Zachód”

ul. Chmielna 116/118

OO-801 Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu BPI Chmielna Sp. z o.o., inwestora projektu mieszkaniowego Chmielna DUO
dziękujemy za dotychczasową dobrą współpracę sąsiedzką oraz za możliwość spotkania z
Mieszkańcami Spółdzielni w dniu 30.11.2022r. Wierzymy, że dalsza konstruktywna współpraca ze
Spółdzielnią pomoże przyspieszyć realizację i oddanie inwestycji do użytkowania, a także ograniczyć
uciążliwości związane z procesem budowlanym i będzie korzystna dla obu stron. Zgodnie z
oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym na wspomnianym spotkaniu, chcielibyśmy podsumować
zakres naszej współpracy i potwierdzić plan dalszych działań.

Przedmiot współpracy BPI Chmielna ze Spółdzielnią Budowlano — Mieszkaniową „Zachód”
obejmuje następujące zagadnienia:

i. udostępnienie Spółdzielni terenu BPI Chmielna — części działki 19/3 jako zaplecze budowy na
czas przeprowadzonego latem 2021r. remontu elewacji budynku Chmielna 106B, w zamian za
możliwość tymczasowego dojazdu do działki 19/3 od strony ul. Złotej, celem prowadzenia prac
porządkowych, pomiarów, badań i prac przygotowawczych poprzedzających główne roboty
budowlane. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 lipca 2021.

2. Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz operatorów mediów, porządkujących status
zarówno istniejących, jaki projektowanych sieci mediów:

a. Stoen Operator — kabla niskiego napięcia przebiegającego przez działki 19/2, 19/3 i
19/14,łączącego stacje transformatorowe w budynkach Chmielna 116/118 i Złota 69,
a będącego w kolizji z projektowanym budynkiem i przeznaczonego do przebudowy.
Jednocześnie BPI Chmielna ustanowi służebność przesyłu na działce 19/3.

b. Orange Polska — kanalizacji teletechnicznej przebiegającej przez działkę 19/20,
przeznaczonej do częściowej przebudowy.

c. Veolia Energia Warszawa — przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku
Chmielna DUO, od istniejącej sieci ciepłowniczej na działce 19/20.

W zakresie możliwości przyłączenia do sieci mediów znajdujących się na działkach 19/14 i
19/20 spółka BPI Chmielna posiada służebności gruntowe umożliwiające wykonanie przyłączy
mediów, natomiast za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz operatorów sieci,
BPI Chmielna zobowiązała się zapłacić jednorazowo SBM „Zachód” kwotę 200.000 zł + VAT.y~”~
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3. Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej parking SBM Zachód znajdujący się przed
budynkiem Chmielna 116/118 — obecnie sieć kanalizacyjna przebiega przez działkę nr 19/3w
kierunku północno wschodnim do kanalizacji miejskiej w ul. Złotej i koliduje z projektowanym
budynkiem mieszkalnym. Spółdzielnia nie posiada służebności na powyższy przebieg sieci
kanalizacyjnej, ani innej zgody użytkownika wieczystego działki 19/3. Jednakże BPI Chmielna
zaoferowała i uzgodniła z SBM Zachód przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i bezpośrednie
jej włączenie do kanalizacji miejskiej w ul. Chmielnej, zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych z dnia 18.08.2020. Prace
budowlane rozpoczną się dnia 7.12.2022r. i zakończą dnia 23.12.2022r., pod warunkiem
udostępnienia całego parkingu i możliwości sprawnego prowadzenia prac instalacyjnych i
budowlanych przy odtworzeniu nawierzchni drogowej. Całkowita wartość prac wynosi
195.950 zł netto i zostanie pokryta w całości przez BPI Chmielna.

4. Przeprowadzenie tymczasowego kabla od stacji transformatorowej Stoen Operator w budynku
Chmielna 116/118 przez działkę 19/2, celem zasilenia placu budowy inwestycji Chmielna DUO.
Za zgodę na ułożenie tymczasowego kabla, BPI Chmielna zobowiązała się zapłacić jednorazowo
SBM „Zachód” kwotę 10.000 zł + VAT.

5. Przyłączenie do sieci wodociągowej zaplecza budowy, poprzez istniejące przyłącze wodne pod
parkingiem na działce 19/2, zakończone hydrantem na działce 19/3. Za możliwość
przyłączenia, BPI Chmielna zobowiązała się zapłacić jednorazowo SBM „Zachód” kwotę
10.000 zł + VAT.
Konieczne prace instalacyjne do wykonania pkt. 4 i 5 powyżej zostaną przeprowadzone w
trakcie przebudowy kanalizacji deszczowej i nie będą powodować dodatkowych utrudnień dla
Mieszkańców Spółdzielni.

6. W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów oraz spotkania z dnia 30.11.2022 roku,
potwierdzamy chęć najmu części działki o nr ew. 19/2 z obr. 6-01-10 przy ul. Chmielnej
116/118, w zakresie przedstawionym na Załączniku graficznym nrl:
. Część A — o powierzchni ok. 160 m2 zaznaczona kolorem czerwonym na załączniku

mapowym, obejmująca fragment przejazdu (pozostający w trakcie najmu do wspólnego,
swobodnego korzystania przez Mieszkańców korzystających z parkingu, jaki przez pojazdy
budowy) oraz ok. 5 miejsc parkingowych w południowo wschodnim narożniku działki,
przeznaczona jako tymczasowy wjazd na działkę 19/3 celem prowadzenia prac
przygotowawczych — niwelacji działki, zebrania humusu, wykopu wstępnego do gł. ok. 1
m, wykonania platformy roboczej oraz murków prowadzących do ściany szczelinowej.
Maksymalny okres najmu—2 miesiące, począwszy od dnia 1 stycznia 2023r.
Za najem części A, BPI Chmielna zapłaci SBM Zachód kwotę 25.000 zł + VAT miesięcznie.

. Część B - o powierzchni ok. 72 m2 zaznaczona kolorem niebieskim na załączniku
mapowym, obejmująca pas gruntu szerokości ok. 1,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki,
stanowiący obecnie nie użytkowany chodnik pomiędzy ogrodzeniem parkingu SBM, a
granicą działki. Celem najmu jest poszerzenie placu budowy i częściowo ustawienie
kontenerów biura budowy w północnej części pasa gruntu.
Maksymalny okres najmu—24 miesiące, począwszy od dnia 1 stycznia 2023.
Za najem części B, BPI Chmielna zapłaci SBM Zachód kwotę 2.000 zł + VAT miesięcznie.
W przypadku części B proponujemy dodatkowo zdjęcie nawierzchni istniejącego,
zdegradowanego chodnika, demontaż ogrodzenia parkingu SBM, wygrodzenie terenu
projektowanym, docelowym ogrodzeniem inwestycji Chmielna DUO i zagospodarowanie
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pasa zielenią, według uzgodnionego z SBM Zachód projektu zieleni. Prace te wykonamy
na koniec umowy najmu, na koszt inwestora i przekażemy na rzecz Spółdzielni.

BPI Chmielna Sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za stan techniczny wynajmowanej części
gruntu i gwarantuje naprawę nawierzchni, ogrodzenia i szlabanu wjazdowego, gdyby uległy
jakimkolwiek uszkodzeniom na skutek działań wykonawcy inwestycji.

Ponadto informujemy, że wskazane powyżej okresy najmu należy traktować jako maksymalne.
Jesteśmy skłonni zabezpieczyć zwrot nieruchomości karą umowną w wysokości 100.000 zł za
każdy miesiąc bezumownego korzystania, w przypadku opóźnienia w przekazaniu
wynajmowanej części działki.

Jednocześnie potwierdzamy, że toczą się procedury urzędowe celem zatwierdzenia Czasowej
Organizacji Ruchu dla dwóch zjazdów budowlanych bezpośrednio z ul. Chmielnej na działkę
inwestycyjną 19/3, które to zjazdy zapewnią bezpośrednią obsługę placu budowy w trakcie
prowadzenia głównych prac budowlanych. Spodziewamy się uzyskać niezbędne pozwolenia w
przeciągu 2 miesięcy. Dlatego proponowany najem części A stanowić będzie tymczasowy dojazd do
placu budowy, umożliwiający wykonanie prac przygotowawczych, zaś główne roboty budowlane, w
tym wykonanie ścian szczelinowych, rozpoczną się po wykonaniu bezpośrednich zjazdów budowlanych
od strony ul. Chmielnej. Wynajem części A umożliwi nam wykonanie prac przygotowawczych, a
następnie, niezwłocznie po wykonaniu bezpośrednich wjazdów - wcześniejsze wykonanie ścian
szczelinowych oraz zasadniczych wykopów - jeszcze w sezonie zimowym, kiedy ze względu na niskie
temperatury i dużą wilgotność, prace te powodują mniejsze uciążliwości dla mieszkańców
sąsiadujących budynków.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja dalszej, dobrosąsiedzkiej współpracy, przynoszącej także
wymierne korzyści materialne dla SBM „Zachód”, spotka się z Państwa akceptacją i doprowadzi do
zawarcia umowy najmu fragmentu działki 19/2. Ze względu na konieczność zaplanowania prac,
prosimy Państwa o możliwie szybkie stanowisko w sprawie.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

4;
Andrzej Świder

Dyrektor Projektu
BP! Chmielna Sp. z o.o.

Załącznik nr 1. Mapa z zaznaczeniem proponowanego zakresu najmu działki 19/2.
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