
Informacja dotycząca realizacji planu inwestycyjnego na lata 2016-2020 
oraz założenia do planu na lata 2021-2025 

 
Działalność inwestycyjna Spółdzielni w latach 2016-2020 prowadzona była  

w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli  
w czerwcu 2015 r. 

Zgodnie z ww. planem zrealizowane zostały w systemie deweloperskim na terenie Dzielnicy 
Białołęka:  
▪ Osiedle Duet – 2 budynki mieszkalne z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi przy ul. Podwójnej 

(82 mieszkania o pow. 4.150 m2),  
▪ Osiedle Przy Ratuszu – 2 budynki mieszkalne z usługami i wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi 

przy ul. Światowida (290 mieszkań o pow. 14.727 m2 oraz 21 lokali użytkowych o pow. 1.903 m2). 
Równocześnie prowadzone były prace przygotowawcze II etapu zabudowy przy 

ul. Podwójnej/Głębockiej, a w kwietniu 2020 r. rozpoczęto prace nad koncepcją zabudowy przy 
ul. Światowida (w rejonie Galerii Północnej).  

Ponadto w listopadzie 2019 r. zakończone zostało postępowanie sądowe z powództwa Spółdzielni 
przeciwko m. st. Warszawa w związku ze zmianą przeznaczenia terenu inwestycyjnego przy ul. Pomorskiej z 
zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną, w wyniku którego Spółdzielnia uzyskała odszkodowanie w 
wysokości 1.073.126,21 zł. 

W okresie obowiązywania planu Spółdzielnia nie nabyła nowych terenów inwestycyjnych. Wartość 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2020 (do 06.2020 r.) wyniosła ponad 98 mln zł netto. 

Zysk brutto z prowadzonej działalności deweloperskiej w latach 2016-2019 wyniósł 3,6 mln zł.  
Przewidywany zysk brutto, który zostanie wykazany po przeniesieniu własności lokali w inwestycji Przy 
Ratuszu, zakończonej w kwietniu br., to ok. 20,9 mln złotych, przy czym do końca 2020 r. zostanie wykazane 
ok. 11,7 mln zł, a pozostała kwota, czyli ok. 9,2 mln – w 2021 r.  

W związku z tym łączny przewidywany zysk brutto z działalności deweloperskiej uzyskany w okresie 
obowiązywania planu, czyli w latach 2016-2020 wyniesie ok. 15,3 mln zł. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Działalność inwestycyjna Spółdzielni w latach 2021-2025 prowadzona będzie w oparciu o wieloletni 
plan inwestycyjny, przedłożony do zatwierdzenia na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, który zakłada 
kontynuację działań rozpoczętych zgodnie z wygasającym w bieżącym roku planem na lata 2016-2020 
poprzez: 
▪ przygotowanie i realizację kolejnych zadań  

− przy ul. Głębockiej/Podwójnej (ok. 280 mieszkań o pow. ok. 14.000 m2 p.u.m.)  

− przy ul. Światowida w rejonie Galerii Północnej (ok. 150 mieszkań o pow. około 7.500 m2 z lokalami 
usługowymi o pow. ok. 700 m2), 

− przy ul. Pomorskiej (zabudowa szeregowa), 

− przy ul. Drożdżowej (7 budynków bliźniaczych), 
▪ dokonywanie zakupów terenów inwestycyjnych, w miarę pojawiających się możliwości, w przetargach 

organizowanych przez podmioty publiczne za kwotę do 40 mln złotych ze środków własnych Spółdzielni 
w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego. 

Łącznie plan obejmuje ok. 430 lokali mieszkalnych, lokale użytkowe o pow. ok. 700 m2, a także 
zabudowę szeregową i bliźniaczą. Wszystkie zadania realizowane będą w systemie deweloperskim. 
W przypadku inwestycji przy ul. Pomorskiej i przy ul. Drożdżowej rozważona zostanie możliwość sprzedaży 
niezabudowanych działek na etapie przygotowania inwestycji lub po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Plan inwestycyjny będzie realizowany w zależności od sytuacji rynkowej i wynikających z niej 
warunków ekonomicznych. W związku z zagrażającym poważnym kryzysem gospodarczym, mogącym 
skutkować zapaścią na rynku mieszkaniowym, należy liczyć się z możliwością wystąpienia rozbieżności 
zarówno w stosunku do planowanego zakresu, jak i tempa realizacji zadań inwestycyjnych przedstawionych 
w planie.  


