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Droga Wspólnoto Port Popowice I,  
Drodzy Sąsiedzi, 
 
na wstępie chcielibyśmy poprosić Was o poświęcenie kilku minut na przeczytanie tego listu. 
Zaznaczamy, że mamy do przekazania niezwykle ważne informacje, które mogą zadecydować  
o przyszłości całej wspólnoty. 
 
 
Najemco, jeśli jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów swojego czynszu, utrzymaniem estetyki  
oraz ogólnego porządku na częściach wspólnych, przekaż proszę otrzymany list do właściciela 
mieszkania. 
 
Dear Owner, if you’re interested in lowering rental costs and keeping tidiness in common parts, please 
contact us via e-mail: wspolnota@forumportpopowice.pl 
 
 
Jesteśmy grupą zaangażowanych w działanie wspólnoty właścicieli mieszkań z pierwszego etapu  
Portu Popowice. Nasz regularny kontakt z zarządcą związany ze zgłaszaniem usterek i chęcią 
utrzymania części wspólnych w dobrym stanie sprawił, że pewnego dnia coś w nas pękło i po którymś 
przypomnieniu Zarządcy w tej samej sprawie stwierdziliśmy: „Ile można? Przecież tak nie może być”. 
Przez wiele miesięcy robiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do poprawy usług firmy Integrum.  
Nasze starania i nawet spotkania z panem Przemysławem Wielebą nic nie wniosły, więc stwierdziliśmy,  
że jedynym ratunkiem jest w obecnej sytuacji zmiana firmy zarządzającej. 
 
Argumentów za zmianą zarządcy jest naprawdę wiele i każdy, kto kontaktował się w sprawie usterek, 
pewnie może dołożyć kilka kolejnych. Postaramy się przedstawić je w najbardziej klarowny sposób. 
 
1. Audyt stanu technicznego 
Dlaczego to takie ważne? Nasze budynki (A, B, C) zgodnie z polskim prawem są objęte rękojmią,  
która obowiązuje przez 5 lat. Wszystkie usterki wykryte przez 5 lat zobowiązują dewelopera do napraw,  
za które w całości on płaci. Jeżeli audytu nie przeprowadzi niezależna firma, to po tym okresie możemy 
mieć ogromne problemy po pięciu latach, które odbiją się na naszych portfelach. 
 
Jeden z mieszkańców opowiedział nam historię osiedla na Wilanowie, gdzie po 5 latach (po okresie 
rękojmi) została odkryta wada dachu i mieszkania na ostatnim piętrze były regularnie zalewane  
przez deszcz. Naprawę wyceniono na milion złotych, a właściciele pozostałych mieszkań stwierdzili,  
że to problem tylko trzech mieszkań, więc niech się złożą i zapłacą. To doprowadziło do szybkiego 
sprzedania mieszkań po kosztach. Takie opowieści nie są wyssane z palca i jeśli nie przeprowadzimy 
niezależnego od Dewelopera audytu, to możemy się bardzo niemiło zaskoczyć. 
 
2. Niższa cena 
Oferta, którą dostaliśmy od Prime Project to 0,49 zł za m2 (Integrum obecnie to 0,60 zł za m2). 
Atrakcyjna cena jest spowodowana między innymi tym, że jesteśmy pierwszą wspólnotą Portu 
Popowice, która decyduje się na zmianę. Nowa firma zarządzająca chce zaistnieć na naszym osiedlu  
i pokazać się z jak najlepszej strony, żeby przekonać do siebie kolejne wspólnoty. 
 
Warto wspomnieć, że dużą przewagą Prime Project jest to, że nie nalicza dodatkowego wynagrodzenia 
za zarządzanie od komórki lokatorskiej i miejsc postojowych. Dodatkowym kosztem, w porównaniu  
do Integrum jest zapewnienie dostępu przez Internet do strefy mieszkańców, czyli opłata za e-kartotekę, 
która wynosi około 200 zł miesięcznie na całą wspólnotę. Na mieszkanie wyjdzie zatem niecałe  
50 gr miesięcznie. 
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Porównując: 
 
Integrum: 0,60 zł liczone od metra kwadratowego mieszkania + komórki. Do tego 4,98 zł za jedno 
miejsce postojowe.  
Dla zobrazowania: dla 50 m2 z 3 m2 komórką lokatorską i z podwójnym miejscem postojowym 
wychodzi 41,76 zł miesięcznie. 
Prime Project: 0,49 zł liczone od metra mieszkania + opłata za e-kartotekę. 
Dla zobrazowania dla 50 m2 z 3 m2 komórką lokatorską i z podwójnym miejscem postojowym wychodzi 
24,50 zł + opłata za e-kartotekę (0,50 zł/miesiąc na mieszkanie) ± 25 zł miesięcznie. 
 
3. Lepsze usługi 
Usługi Integrum są na bardzo niskim poziomie. Trudno jest uzyskać odpowiedź od zarządcy,  
a proste usterki naprawiane są przez miesiące albo wcale, jeśli mieszkańcy nie przypomną się w danym 
temacie. Mamy konserwatora, który powinien zauważać sam pewne problemy, a nie jest w stanie 
zobaczyć ogromnej kałuży w garażu podziemnym czy powyrywanych lamp. 
 
4. Niezależność od VD 
Integrum jest od lat wybierane przez Vantage Development na zarządcę wszystkich ich nieruchomości. 
Dzięki temu na konta spółki trafiają ogromne pieniądze. Biznes ma swoje prawa i w żadnym stopniu 
nie można liczyć na to, że Integrum będzie naciskało na dewelopera na poprawienie dużych wad 
nieruchomości wspólnej, jeśli mieszkańcy o nich nie wiedzą. 
 
 
W jaki sposób możemy zmienić zarządcę? 
 
Liczne konsultacje z prawnikami i notariuszem zaowocowały wypracowaniem najlepszego 
rozwiązania. Głosy oddane podczas spotkania stacjonarnego są ważne. Najbezpieczniejszym  
i najskuteczniejszym sposobem na zmianę obecnego zarządcy jest zebranie pełnomocnictw  
od Was właścicieli, którzy jeszcze nie zagłosowali. Pozwoli to jednej osobie zagłosować w imieniu 
poszczególnych osób tylko w spawie tej uchwały (dotyczącej zmiany zarządcy) na dodatkowym 
spotkaniu z notariuszem. 
Jako iż zebrane przez nas wcześniej pełnomocnictwa były oddawane wyłącznie za mieszkanie, to osoby 
posiadające komórkę lokatorską, mogą ponownie wypełnić pełnomocnictwo, które pozwoli oddać 
głos za pozostały udział komórki lokatorskiej. 
Drodzy Sąsiedzi, w załączeniu znajdziecie Państwo wzór pełnomocnictwa. Wypełniony dokument 
możemy odebrać od Państwa osobiście (prosimy wtedy o kontakt mailowy), bądź mogą go Państwo 
zostawić osobie, która była przewodniczącym na spotkaniu w skrzynce na listy (Białowieska 95/32).  
 
 
Dlaczego stawiamy na Prime Project? 
 
• Firma znana na rynku wrocławskim i doskonale oceniana przez mieszkańców zarządzanych przez 

nich wspólnot. Przykładem może być Dorzecze Legnickiej, które zmieniło zarządcę z Integrum  
na Prime Project i są bardzo zadowoleni z usług. 

• Prime oferuje bardzo dobrą cenę za zarządzenie. 
• Warto przejść się po inwestycjach, którymi zarządza Prime Project i porównać czystość, 

zarządzanie zielenią czy też liczbę widocznych usterek. 
• Nikt z nas nie ma korzyści osobistych wynikających ze zmiany zarządcy. O Prime Project 

dowiedzieliśmy się od znajomych, którzy mieszkają w nieruchomościach przez nich zarządzanych. 
Jedyną i ogromną dla nas korzyścią, na której nam najbardziej zależy będzie poprawienie jakości 
usług zarządzania naszą wspólnotą. 
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Przebieg zebrania spotkania wspólnoty z 31.05.2022 r 
 
31 maja 2022 roku na wniosek właścicieli mieszkań skupiających około 15% udziałów  
(wymagane jest 10% i dlatego zaprzestaliśmy dalszego zbierania podpisów) odbyło się stacjonarne 
spotkanie wspólnoty. W związku z tym, że spotkanie było bardzo burzliwe, poniżej znajdą Państwo 
sprawozdanie okiem mieszkańców. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od zebrania podpisów przybyłych uczestników na liście frekwencyjnej 
mieszkań i przekazaniu zebranych wcześniej pełnomocnictw. Właściciele nie zostali poinformowani,  
że należy podpisać się dodatkowo na innych listach, przy własności komórek lokatorskich,  
więc ten udział we wspólnocie został pominięty, podczas liczenia obecnych na zebraniu udziałów. 
 
Po zakończeniu sprawdzania obecności przemowę rozpoczęła Pani Martyna Nyga (Dyrektor 
Operacyjna Integrum), która poinformowała, że nie zostało zebrane kworum,  
więc na spotkaniu nie może zostać uchwalona żadna uchwała. Ze strony pracowników/prawników 
Integrum padły słowa, że zebranie zostaje zamknięte. Wszystko to po mniej więcej 2 minutach.  
W tym momencie kilka osób chciało dojść do głosu, jednak przedstawiciele Integrum nie pozwolili na 
przekazanie mikrofonu. Właściciele mieszkań prosili o zachowanie porządku zebrania według wniosku 
zwołującego, co nie zostało wysłuchane. Właścicielom w nerwowej atmosferze udało się wybrać 
przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisję skrutacyjną. Prawnik z ramienia Integrum przez 
nagłośnienie poinformował zgromadzonych, że działania wspólnoty mogą nosić znamiona niezgodności 
obowiązującym prawem. Przedstawiciele i prawnicy zarządcy chcieli nas przekonać,  
że musi być fizycznie ponad 50% udziałów na spotkaniu, żeby w ogóle rozpocząć głosowanie.  
Warto wspomnieć, że wspólnota opłaciła halę, zarządcę i notariusza, a Integrum nie pozwalało 
powiedzieć ani jednego słowa i nie przekazywali mikrofonu. 
 
Przewodniczący, wybrany przez mieszkańców obecnych na zebraniu, stwierdził prawidłowość 
zwołania zebrania oraz zdolność do podejmowania uchwał. Przewodniczący przyjął porządek obrad  
i odczytał treść uchwały dotyczącej zmiany zarządcy. Integrum próbowało przekonać właścicieli,  
że to wnioskodawcy powinni przygotować karty do głosowania, zaś zgodnie z prawem powinien zająć 
się tym zarządca. Po chwili nacisku przekazali przewodniczącemu karty do głosowania,  
które jednak się znalazły. Właściciele oddawali swoje głosy, które następnie zostały podliczone  
przez wybraną przez właścicieli komisję skrutacyjną. Wyniki głosowania zostały przedstawione  
przez przewodniczącego. W części dotyczącej wolnych wniosków zebrani mieszkańcy  
oraz przedstawiciele Integrum nie złożyli zapytań i oświadczeń. Zebranie zostało zamknięte.  
 
Największym fałszem ze strony Integrum jest powtarzanie, że w Statucie naszej Wspólnoty istnieją 
rzekomo zapisy o niezbędnym quorum na zebraniu. Nasze niezależne opinie prawne wskazują wręcz 
przeciwne stanowisko. 
 
Wyniki glosowania na spotkaniu: 
Frekwencja: 21,2% udziałów wspólnoty 
Głosy za: 20,36%  
Głosy przeciw: 0,55% 
Głosy wstrzymujące się: 0,29%  
Oddano również jeden nieważny głos 
 
Najlepszym podsumowaniem spotkania jest fakt, iż prawie 100% obecnych na sali zagłosowało za 
zmianą zarządcy. Zmiana zarządcy dokona się jeśli uzyskamy >50% głosów za. Dlatego jeszcze raz 
prosimy o twój głos. 
 
Zarządca rozesłał jakiś czas temu list do wspólnoty. Z wielką przykrością musimy stwierdzić,  
że informacje nie tylko zostały przedstawione w bardzo wygodnej dla Integrum formie,  
ale też są niezgodne z prawdą. 
Oto list wraz z pogrubionym sprostowaniem: 
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Szanowni Państwo, 
 
w związku z zapytaniami, jakie otrzymujemy od Właścicieli nieruchomości – ws. przebiegu zebrania 
Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 31.05.2022r. oraz związaną z nim, niestety nie oddającą w pełni 
faktycznego stanu rzeczy informacją, zamieszczoną na grupie Facebook Państwa Wspólnoty 
Mieszkaniowej – pragniemy przedstawić Państwu szczegółowy przebieg zebrania oraz jego 
podsumowanie. 
 
Zebranie zostało zwołane na dzień 31.05.2022r. na wniosek właścicieli nieruchomości dysponujących 
ok. 15% udziałów w nieruchomości wspólnej. Do wniosku o zwołanie zebrania, jaki do nas wpłynął, nie 
została załączona żadna informacja ani projekt uchwały, którą wnioskujący Właściciele chcieliby 
poddać pod głosowanie. Znalazła się w nim jedynie agenda zebrania, którą – zgodnie z oczekiwaniami 
– rozesłaliśmy do wszystkich właścicieli wraz z zawiadomieniem o zebraniu. – Do wniosku o zebranie 
Właścicieli z inicjatywy Właścicieli nie ma obowiązku dołączania projektu uchwały.  
Jedynie należy podać cel zebrania (na podstawie statutu wspólnoty §3 pkt 6 oraz §3 pkt 9).  
Jedynie Zarządca zwołując zebranie Właścicieli ma taki obowiązek. Cel zebrania został podany  
we wniosku o zwołanie zebrania. 
 
Zebranie rozpoczęło się we wskazanym dniu o godzinie 17:00. Każdy z właścicieli, zgodnie  
z obowiązującymi procedurami, został poproszony o wylegitymowanie się oraz podpisanie na liście 
obecności. W związku z wysoką frekwencją czynność ta naturalnie zajęła określony czas, co wywołało 
niezadowolenie u kilku właścicieli próbujących zakłócić jej przebieg. – Na miejscu zebrania było 
obecnych 6 przedstawicieli Zarządcy jednak tylko 1 osoba sprawdzała obecność, co zdecydowanie 
wydłużyło całą procedurę do ponad 1 godziny. Mieszkańcy zniecierpliwieni takim zachowaniem 
pozostałych przedstawicieli Zarządcy zaproponowali, żeby oni również wzięli aktywny udział  
w procedurze. Ponadto w późniejszym przebiegu Zebrania okazało się, że obecność była 
odnotowywana jedynie na listach lokali mieszkalnych, a nie odnotowano obecności właścicieli 
komórek lokatorskich, co miało wpływ na początkowo błędnie obliczoną sumę udziałów 
Właścicieli obecnych na zebraniu. Integrum wspomina o dużej frekwencji, tylko czy ~ 20% 
udziałów to tak dużo, aby firma profesjonalnie zajmująca się zarządem nieruchomościami nie 
mogła sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić sprawdzenia obecności i sumy udziałów? 
 
Następnie – po zweryfikowaniu procentowego udziału w nieruchomości wspólnej  
(jaki posiadali właściciele wraz z obecnymi na sali pełnomocnikami) – głos zabrała Pani Martyna Nyga 
– Dyrektor Operacyjny Spółki Integrum Management. Pani Martyna poinformowała zebranych, iż 
właściciele obecni na zebraniu nie posiadają quorum i zebranie nie ma zdolności do podejmowania 
żadnych uchwał. – Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według 
wielkości udziałów, ale zarówno w statucie (§5 pkt.1) jaki i w ustawie (art.23 pkt 1) znajduje  
się zapis, że uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze 
indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych 
częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania, co oznacza, że nie jest 
wymagane quorum Właścicieli na zebraniu, aby można rozpocząć głosowanie nad każdą uchwałą, 
łącznie z taką, której treść zostanie zredagowana podczas Zebrania. 
 
Nie ma więc racji obecny Zarządca, że Zebranie Właścicieli z dnia 31.05.2022 r. powinno zostać 
zakończone po jego otwarciu i stwierdzeniu ilości osób obecnych na zebraniu w ilości rzekomo 
nieuprawniającej do podjęcia jakiejkolwiek uchwały. Przepisy ustawy o własności lokali nie 
nakładają bowiem obowiązku uczestniczenia w głosowaniu przez wszystkich właścicieli lokali, nie 
przewidują także określonego quorum. Jeżeli na zebraniu reprezentowano mniej niż 50% 
udziałów w nieruchomości wspólnej, to zarządca winien kontynuować głosowanie metodą 
mieszaną, czyli zbierać głosy indywidualnie od tych członków wspólnoty, którzy nie byli na 
zebraniu i nie uczestniczyli w głosowaniu ani osobiście, ani przez pełnomocnika.  
Ponadto, pani Martyna Nyga nie tylko zabrała głos, ale ogłosiła się Przewodniczącą zebrania,  
co jest niezgodne z §4 pkt. 2 statutu wspólnoty, co jako Dyrektor Operacyjna powinna wiedzieć. 



 5 

W dalszej kolejności głos zabrał mecenas, który wyjaśnił zebranym, iż w świetle zapisów uchwały  
nr 5/2020 ws. przyjęcia statutu Wspólnoty Mieszkaniowej Port Popowice 1 do wyłączności zebrania 
należy ustalenie sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną i skoro zebranie zostało 
zwołane w celu zmiany Zarządcy, to przy braku quorum czynność ta nie może być wykonana, a zebranie 
powinno zostać zamknięte. – W przywoływanym zapisie statutu Wspólnoty (§2 pkt 3) wymienione 
są również uchwały dotyczące wynagrodzenia Zarządcy, ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie 
kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości czy przyjęcie rocznego Planu 
Gospodarczego, są to wszystko uchwały, które Zarządca od początku powstania Wspólnoty, czyli 
od 2020 roku, poddaje pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów,  
gdyż na dotychczasowych corocznych Zebraniach Wspólnoty również nie było obecne quorum 
Właścicieli. Czym zatem różni się w tej materii zebranie zwoływane przez zarządcę a przez 
właścicieli? Zgodnie z przytoczonymi zapisami niczym. Czy zatem Zarządca do tej pory 
postępował niezgodnie z prawem, a każde zebranie Wspólnoty powinno zostać zamknięte zanim 
się zaczynało? 
Niestety mecenas nie mógł dokończyć wypowiedzi, ponieważ grupka właścicieli uniemożliwiła  
mu dalsze przemawianie. – Mecenas miał możliwość wypowiadania się, nawet kilkukrotnie. 
Niestety utrudnioną możliwość wypowiadania się mieli Właściciele, dla których przygotowany  
na sali mikrofon był wyłączony i dopiero po interwencji u obsługi sali został on poprawnie 
uruchomiony. Przedstawiciele Zarządcy dysponowali drugim mikrofonem, którego nie chcieli 
przekazać zgromadzonym na sali Właścicielom do końca zebrania. Ponadto w sekcji wolnych 
wniosków nikt od Zarządcy nie skorzystał ze sposobności wypowiedzenia się. 
 
Następnie głos zabrał jeden z właścicieli, który zarządził głosowanie nad wyborem prowadzącego 
zebranie, jednocześnie wskazując swoją osobę jako kandydata do objęcia tej funkcji. Po krótkim 
głosowaniu właściciele obecni na sali wybrali prowadzącego zebranie. Odczytał on zebranym treść 
uchwały (którą Zarząd Państwa nieruchomości otrzymał dopiero w dniu dzisiejszym), która następnie 
– po krótkiej wymianie zdań między mecenasem, obecnym również na zebraniu przedstawicielem 
konkurencyjnej firmy zarządzającej nieruchomościami i notariuszem – została poddana pod 
głosowanie. – Zebranie w końcu zaczęło przebiegać zgodnie z zasadami prowadzenia zebrania 
opisanymi w statucie Wspólnoty (§4) i porządkiem obrad podanym do wiadomości Właścicieli  
w zawiadomieniu o Zebraniu. 
 
Wówczas część zaniepokojonych zaistniałą sytuacją właścicieli zgłosiło prośbę o podanie przyczyn,  
dla których obecna firma opiekująca się Wspólnotą miałaby zostać zmieniona. Właściciele, którzy  
z trudem próbowali uzyskać głos podczas zebrania, poprosili również o informację na temat firmy Prime 
Project, która miałaby przejąć zarządzanie nad ich nieruchomością. – Każdy ma prawo  
do zagłosowania nad uchwałą zgodnie ze swoją wolą. Jeśli nie chcą Państwo wyrazić zgody na 
zmianę, możecie tego dokonać poprzez głosowanie na „nie”. Informacje na temat przyczyn chęci 
zmiany, jak i proponowanego nowego Zarządcy przedstawiliśmy powyżej. Jeżeli potrzebujecie 
Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu – dane kontaktowe znajdują się  
na końcu pisma. Zachęcamy Państwa do samodzielnej oceny stanu części wspólnych naszego 
osiedla oraz poziomu zadowolenia z obsługi Wspólnoty przez obecnego Zarządcę.  
Jeśli mają Państwo podobne odczucia jak My zachęcamy do głosowania na „tak” za zmianą. 
 
W trakcie, gdy właściciele głosowali nad przedstawioną wcześniej uchwałą poprzez składanie swojego 
podpisu na liście, prowadzący zebranie przekazał informację na temat powodu, dla którego podjęto 
decyzję o zmianie firmy administrującej nieruchomością. – Zarządca, nie zamierzał udostępnić kart 
do głosowania. Dopiero po informacji, że Przewodniczący zebrania jest przygotowany na taką 
ewentualność, przedstawiciele Zarządcy postanowili jednak wywiązać się ze swojego obowiązku. 
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Jedyne przyczyny, które zostały przedstawione właścicielom, to rzekomy „układ” pomiędzy firmą 
Integrum Management a deweloperem Vantage Development oraz spękania posadzki w garażu,  
z którymi Zarządca – w odczuciu prowadzącego zebranie – rzekomo nic nie robi. Podczas zebrania nie 
padły żadne inne merytoryczne powody zmiany Zarządcy. Dyskusja ucichła  
do czasu zakończenia zbierania głosów pod uchwałą przez prowadzącego zebranie. – Przewodniczący 
przedstawił więcej zarzutów, m.in. opieszałość Zarządcy w naprawianiu zgłaszanych usterek 
powstających na częściach wspólnych. Do tego brak realnego zarządzania, a jedynie 
administrowanie wspólnotą, brak aktywności w kwestii zbierania głosów pod uchwałami, 
przedstawianie niekompletnych ofert porównawczych do proponowanych dodatkowych 
rozwiązań dotyczących wspólnoty (np. rozliczenie ciepła, monitoringu wind, ochrony przed 
gołębiami itp.). 
 
Szanowni Państwo, jest nam przykro z powodu zaistniałej sytuacji i pragniemy odnieść się do zarzutów, 
które padły pod naszym adresem podczas zebrania, czyli: 
powiązania pomiędzy firmą Integrum Management a deweloperem Vantage Development. 
Wszystkie informacje o naszej Spółce są jawne i każdy właściciel może samodzielnie zweryfikować  
to, czy mamy jakiekolwiek powiązania z deweloperem Vantage Development. Wszelkie informacje  
o rzekomym „układzie” między Spółką a ww. deweloperem są jedynie przykrym pomówieniem, które 
nie znajduje żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. 
 
Zachęcamy do samodzielnego zweryfikowania. Integrum Management jest spółką Grupy Impel, 
a prezes Vantage Development – Edward Laufer – był członkiem zarządu Impel S.A. Zatem 
zarówno zarządca, jak i firma ochroniarska (Impel), którą wybiera zarządca, są silnie połączone 
z deweloperem. 
https://impel.pl/content/uploads/2022/06/Lista-spolek-Grupy-Impel_1.06.2022.pdf (źródło www 
Grupy Impel) Integrum Managment rozpoczęło działalność w 2004 
https://inwestor.vantage-sa.pl/ - Prezes Zarządu Edward Laufer do 2007 członek zarządu Impel 
S.A. odpowiedzialny za restrukturyzację Grupy Impel. 
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/fatalny-debiut-vantage-development-z-grupy-
impel,akcje,18672 
https://www.parkiet.com/firmy/art23819211-impel-realizowac-projekt-bedzie-vantage 
https://www.pb.pl/impel-mocno-w-gore-po-wydzieleniu-vantage-development-657191 
 
Przytoczony podczas przewodniczącego zebrania argument: że deweloper Vantage Development 
wybiera naszą spółkę do zarządzania nowo wybudowanymi nieruchomościami, mający potwierdzać 
powyższe domniemane powiązania, jest w kontekście branży zarządzania nieruchomościami całkowicie 
nietrafiony.  
Najlepszym tego potwierdzeniem jest chociażby – stawiana przez prowadzącego zebranie w opozycji  
do naszej spółki – firma Prime Project. Zachęcamy Państwa do samodzielnego zweryfikowania 
informacji na temat tego, czy ów firma nie otrzymuje w zarządzanie nieruchomości bezpośrednio 
od deweloperów. – Zarządcy, któremu zależy na pozostaniu na danej nieruchomości powinien 
działać aktywnie na rzecz dobra Wspólnoty, a tego nie widać w działaniu Integrum (do czasu 
informacji o chęci zmiany firmy zarządzającej Wspólnotą). Zarządca pracuje dla Wspólnoty,  
a nie Wspólnota dla Zarządcy, o czym przedstawiciele Integrum chyba zapomnieli. 
Dodatkowo, jeżeli dowodem na to, że Integrum nie ma powiązania z Vantage, ma być fakt, że 
Prime Project też obsługuje deweloperów, to jest to obrażanie inteligencji adresatów takiej 
wiadomości. Tutaj mamy sytuację, gdzie Prime przychodzi na nieruchomość postawioną przez 
zupełnie obcego mu dewelopera, z którym nie ma połączeń i zależności biznesowych. 
 
Spękania na płycie garażowej. 
Podczas zeszłorocznego przeglądu technicznego Państwa nieruchomości zostały zweryfikowane 
spękania występujące na płycie garażu podziemnego. Raport z przeglądu został wysłany do działu 
gwarancji dewelopera wraz ze zgłoszeniem wszystkich usterek stwierdzonych podczas przeglądu. 
Deweloper odrzucił zgłoszenia dotyczące spękania, powołując się na obowiązujące normy,  
które dopuszczają występowanie spękań na płycie garażowej o rozwartości nie przekraczającej 0,3 mm.  
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Po odrzuceniu usterki zweryfikowaliśmy szczelinomierzem szerokość rozwarcia występujących spękań 
(wykonaliśmy dokumentację zdjęciową z pomiarów). Spękania te rzeczywiście nie przekraczały 0,3 mm. 
Mimo to skontaktowaliśmy się dodatkowo z inspektorem, który będzie wykonywał przegląd techniczny 
nieruchomości w tym roku i zgłosiliśmy prośbę o sprawdzenie, czy występujące spękania nie poszerzają 
się. Kwestia ta jest również na bieżąco monitorowana. – Do dziś nie udostępniono właścicielom 
mieszkań raportu z obu inspekcji, na potwierdzenie faktu, że inspekcja została wykonana przez 
niezależnych ekspertów. 
 
Zawsze staramy się możliwie jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków w ramach opieki nad 
Państwa Wspólnotą Mieszkaniową i podejmując wszelkie możliwe działania, dbać o Państwa komfort 
zamieszkania. Jednocześnie chcielibyśmy przekazać, że ekspertyzy, przeglądy techniczne wykonuje 
niezależny inspektor, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy wskazali wykonawcę, z 
usług którego chcieliby skorzystać. Jesteśmy w tym zakresie otwarci na Państwa propozycje. 
 
Zamykając, przedstawioną Państwu szczegółową relację z zebrania, informujemy, że po zakończeniu 
głosowania przewodniczący zamknął zebranie. W związku z tym, że odebrano nam możliwość 
wypowiedzenia się podczas zebrania i zdementowania nieprawdziwych informacji, które zostały 
przekazane, zależało nam na tym, aby mieli Państwo możliwie jak najbardziej obszerną informację  
o przebiegu zebrania, aby mogli Państwo wyciągnąć własne, z pewnością słuszne wnioski. – Informacje 
zostały przekazane w sposób stronniczy, a przewodniczący wiele razy udzielał głosu 
przedstawicielom obecnego zarządcy, którzy wypowiadali się niestety kompletnie nie na temat. 
 
Uprzejmie informujemy, że personalia wszystkich osób uczestniczących w zebraniu można zweryfikować 
z listą obecności, która została przekazana notariuszowi, - Niestety personalia i funkcje 
przedstawicieli Zarządcy obecnych za Zebraniu nie zostały podane do wiadomości Wspólnoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt do nas 
 
Prywatna skrzynka wspólnoty (bez zarządcy): wspolnota@forumportpopowice.pl 
 
Grupy na FB: 
Port Popowice – Mieszkańcy 
Port Popowice – Etap I 
 
 
W załącznikach znajdą Państwo dodatkowo ofertę Prime Project, wzór pełnomocnictwa oraz oficjalny 
protokół z zebrania sporządzony przez notariusza. 



 

 

 

 

 

 

Oferta 
 

na zarządzanie nieruchomością wspólną  

WM Port Popowice 1  

we Wrocławiu 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 1 kwietnia 2022 r. 



 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy za możliwość złożenia oferty dotyczącej administrowania nieruchomością wspólną WM Port 

Popowice 1 we Wrocławiu.  

 

Podstawową sferą aktywności spółki Prime Project sp. z o.o., założonej w 2007 r. jest zarządzanie 

nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Zajmujemy się również obsługą procesu 

inwestycyjnego, a dokładniej zastępstwem inwestycyjnym, a także szeroko rozumianymi usługami 

księgowymi. We wszystkich dziedzinach możemy pochwalić się sporym doświadczeniem i zdobytym 

przez lata know-how. Naszym klientom zapewniamy zindywidualizowaną obsługę zespołu 

profesjonalistów, dostosowaną do aktualnych potrzeb lub problemów. Prime Project to doświadczony 

zespół, a w skład majątku zarządzanego przez naszą firmę wchodzą obiekty na terenie Wrocławia o 

łącznej powierzchni ponad 350.000 m2.  

Jesteśmy niezależną firmą, dla której ogromne znaczenie ma jakość projektów, w których 

uczestniczymy. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której mogą Państwo odnaleźć więcej 

szczegółowych informacji na temat zarządzanych przez nas zasobów, jak również referencje od 

naszych klientów. Zapraszamy także do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. 

 

www.primeproject.pl 
            

  
Chcielibyśmy dodatkowo zasygnalizować nasze przewagi konkurencyjne: 

1/ ze względu na nasze doświadczenie w administrowaniu powierzchnią komercyjną (biurową) i 

utrzymywaniem relacji z wymagającymi podmiotami, nasi zarządcy prezentują wysoką kulturę obsługi, 

nietypową dla „mieszkaniówki”, 

2/ utrzymywanie stałego, silnego Działu Technicznego (ze względu na obsługę inwestycji i fit-outów) 

daje nam nieporównanie większą łatwość w radzeniu sobie z problemami technicznymi nieruchomości. 

3/ zatrudniając i wychowując doświadczonych zarządców, równolegle wypracowaliśmy także 

wyczerpujące procedury, wspierające ich w codziennej pracy,  

4/ wsparcie etatowego radcy prawnego zapewnia naszym zarządcom, a w konsekwencji klientom, 

poczucie bezpieczeństwa.   

 

Starając się bardziej niż konkurencja, i budując długofalowo naszą markę, udaje nam się utrzymać także 

atrakcyjność cenową. 

 

 

Zarządzanie częścią wspólną nieruchomości - proponowany zakres usług: 

 

1. Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości: 

 1.1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości 

wymaganej przez przepisy prawa budowlanego. 

 1.2. Inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, m.in. inwentaryzowanie spisu kluczy, 

majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 1.3. Nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów 

nieruchomości wspólnej i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz przepisów uzupełniających, tj. rozporządzeń, polskich norm oraz 

z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń zainstalowanych na terenie 

nieruchomości. 

http://www.primeproject.pl/
https://www.linkedin.com/company/prime-project-sp-z-o-o-
https://pl-pl.facebook.com/primeproject.wroclaw/
https://www.instagram.com/primeproject_images/


 

 

 1.4. Kontrola i nadzór nad realizacją umów związanych z: 

a) zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, 

odprowadzania ścieków i wywozu śmieci; 

b) utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów 

służących do wspólnego użytku właścicieli lokali; 

c) konserwacją instalacji technicznych w budynku; 

d) innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej; 

e) usuwaniem awarii i ich skutków. 

 1.5. Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem 

nieruchomości wspólnej. 

 1.6. Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi 

dotyczące nieruchomości wspólnej a właścicielami lokali we wspólnocie. 

 1.7. Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości wspólnej mających na celu weryfikację 

pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości.  

 1.8. Nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach 

wynikających z terminów rozliczeń mediów. 

 

2. Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków: 

 2.1. Dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez właściwe informowanie oraz bieżące 

rozwiązywanie zgłaszanych problemów dotyczących nieruchomości wspólnej.  

 2.2. Nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, 

Regon i założenie konta bankowego oraz nadzór nad ich aktualizacją. 

 2.3. Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości wspólnej, prowadzenie wykazu 

lokali i właścicieli lokali. 

 2.4. Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od 

nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych 

lokali. 

 2.5. Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną. 

 2.6. Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości. 

 2.7. Udzielanie informacji administracyjnych właścicielom lokali poprzez telefon czynny w godzinach 

8:00 - 16:00 i e-mail. 

 2.8. Kontakt telefoniczny 24H z administratorem nieruchomości dedykowany służbom technicznym, 

w sprawach niecierpiących zwłoki.  

 2.9.  Wizytacja nieruchomości minimum jeden raz w tygodniu lub wg zaistniałych potrzeb. 

 

3. Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej: 

 3.1. Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek 

uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3.2. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) 

i korekt tych planów. 

 3.3. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. 

 3.4. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych. 

 3.5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. 

 3.6. Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania 

nieruchomości oraz przychodach. 

 3.7. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów  

z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności, 

raz na kwartał. Nadzór nad windykacją sądową prowadzoną przez kancelarię, z którą Wspólnota 

Mieszkaniowa ma zawartą umowę. 



 

 

 3.8. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości oraz 

podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności, raz na kwartał. Nadzór 

nad windykacją sądową prowadzoną przez kancelarię, z którą Wspólnota Mieszkaniowa ma zawartą 

umowę. 

 3.9. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów 

zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:  

a) Rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 

i fundusz na remonty i modernizacje raz na 12 miesięcy; 

b) Rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 12 miesięcy. 

Rozliczenia będą wykonywane nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po dacie 

odczytu liczników. 

 3.10. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali. 

 3.11. Udzielanie informacji księgowych właścicielom lokali poprzez e-mail. 

 

4. Czynności związane z doradztwem, mające na celu utrzymanie nieruchomości wspólnej w stanie nie 

pogorszonym: 

 4.1. Porady prawne na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, związane z bieżącym utrzymaniem 

nieruchomości wspólnej. 

 4.2. Przedstawianie korzystnych ofert dla Wspólnoty Mieszkaniowej m.in. w zakresie: 

a) obsługi bankowej i lokowania wolnych środków; 

b) windykacji sądowej;  

c) programu ubezpieczeniowego; 

d) przeglądów ogólnobudowlanych.  

 4.3. Audyt kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej oraz sugerowanie działań 

optymalizacyjnych. 

 4.4. Pozyskanie i analizowanie ofert oraz przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty 

bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. 

 4.5. Zapewnienie dostępu przez WWW do strefy mieszkańców, za dodatkowym wynagrodzeniem: 

 a) Przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła; 

 b) Udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego 

salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych. 

4.6. Ścisła współpraca z operatorami najmu. 

 

W tym okresie do obowiązków Zleceniobiorcy w ramach wykonywania niniejszej umowy nie należy 

m.in.: 

 1) Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy usług takich jak usługi komunalne, dostawa mediów, 

ochrona, sprzątanie nieruchomości, wykonywanie przeglądów, remontów, napraw oraz bieżącej 

konserwacji nieruchomości i zainstalowanych w niej urządzeń. 

 2) Reprezentowanie Zleceniodawcy w przypadku sporów sądowych, postępowań 

administracyjnych i sądowo – administracyjnych. 

 3) Windykacja sądowa. 

 4) Wykonywanie opinii i ekspertyz, w szczególności ekspertyz budowlanych dotyczących stanu 

nieruchomości, stwierdzonych wad i usterek itp. 

 5) Wykonywanie poważniejszych ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności w zakresie 

przekraczającym bieżące zarządzanie nieruchomością.  

  

Katalog usług może zostać rozszerzony i uszczegółowiony w umowie o zarządzanie. 

 

 

Koszt zarządzania 



 

 

 

Proponowane wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością:  

 

➢ 0,49 zł/m2 sumy powierzchni wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych lokali 

miesięcznie,  

 

Dodatkowe usługi: 

- audyt obsługi obecnego Zarządcy w okresie trwania umowy z nim, 

- audyt stanu technicznego bud A, B oraz C, 

- rewizję podpisanych umów przez Dewelopera, a przeniesionych cesją na Wspólnotę, 

wykonamy bez dodatkowych kosztów, tj. w ramach powyższego wynagrodzenia. 

 

Zaproponowany koszt zarządzania nie obejmuje innych kosztów związanych z funkcjonowaniem 

nieruchomości, jak np.: 

- kosztów sprzątania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń technicznych (lub innych pomocniczych) 

wewnątrz budynku, terenów zewnętrznych (dróg, parkingów, chodników, terenów zielonych, placów 

zabaw itp.), 

- kosztów ochrony, 

- kosztów konserwacji, napraw i przeglądów instalacji słaboprądowych (np.: domofonowej, alarmowej) 

i niskoprądowych, 

- kosztów konserwacji, napraw i przeglądów instalacji wod.-kan., grzewczej, 

- kosztów konserwacji elementów budynku służących ochronie ppoż. (SAP, drzwi pożarowych, bram 

pożarowych, instalacji hydrantowej, instalacji oddymiającej, klap pożarowych itp.), 

- kosztów konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych,  

- kosztów napraw ogólnobudowlanych, itp. 

 

Sposób zarządzania 

 

Za zarządzaną nieruchomość odpowiadała będzie spółka Prime Project, z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Kiełbaśniczej 28, która swoje obowiązki realizowała będzie poprzez zatrudnionych na etatach 

pracowników. Zarządca operacyjny – pracownik etatowy Prime Project sp. z o.o. - zajmować się będzie 

bezpośrednio nadzorem nad nieruchomością i kontaktami z członkami wspólnoty. Do jego obowiązków 

należał będzie nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości oraz nad firmami 

dostarczającymi media Wspólnocie, organizacja serwisów technicznych, kontakty 

z ubezpieczycielem itp. Jego działania będą wspierane przez innych pracowników etatowych Prime 

Project z Działu Zarządzania (np. administratora, technika obiektu), Działu Technicznego (inżynierów 

wszystkich branż), Działu Doradztwa (radcę prawnego), Działu Administracyjnego (m.in. pracowników 

sekretariatu). Sprawy finansowe Wspólnoty prowadzone będą przez odrębną komórkę firmy Prime 

Project sp. z o.o., tj. Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, ściśle współpracującą 

z Zarządcą operacyjnym. Bezpośrednim przełożonym Zarządcy operacyjnego jest Dyrektor Działu 

Zarządzania firmy Prime Project sp. z o.o. Członkowie Wspólnoty będą mogli kontaktować się 

z Zarządcą operacyjnym, we wszystkich sprawach, telefonicznie lub mailowo (w sprawach pilnych, 

dotykających kwestii bezpieczeństwa czy nagłych awarii również poza zwyczajowymi godzinami pracy). 

W sprawach finansowych, rozliczeniowych, kontaktować się będzie można z Księgowością Wspólnot 

Mieszkaniowych (osobiście i telefonicznie od wtorku do piątku w określonych godzinach, poprzez pocztę 

e-mail w każdym czasie). Biuro firmy Prime Project sp. z o.o., na ul. Kiełbaśniczej 28 we Wrocławiu, 

funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8°° – 16°°. 

 

W naszym portfolio znajdują się między innymi: 

 



 

 

1. Bulwary Książęce, Księcia Witolda, Wrocław 

 

Przedsięwzięcie deweloperskie polegające na wybudowaniu nieruchomości wielorodzinnej z garażem 

podziemnym i lokalami usługowymi. Realizowane w dwóch etapach we Wrocławiu przy ul. Księcia 

Witolda. Pierwszy etap inwestycji obejmuje prawie 15.000 m2 powierzchni użytkowej wyodrębnionych 

lokali. 

Więcej o zarządzanej nieruchomości: 

https://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/bulwary-ksiazece-ksiecia-witolda-

wroclaw  

 

          
 

2. Ogrody Hallera 

 

Ogrody Hallera to wielokrotnie nagradzane apartamentowe osiedle w willowej okolicy. Łączna 

powierzchnia użytkowa to ponad 32 tys. m² PUM i 486 apartamentów. Zaprojektowane i wybudowane 

przez wrocławskiego dewelopera firmę Archicom wyróżnia się wysokim standardem i dużą ilością 

terenów zielonych przeznaczonych do użytku mieszkańców. 

Więcej o zarządzanej nieruchomości: 

https://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/ogrody-hallera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thespian, pl. Powstańców Śląskich 1, Wrocław 

 

Nowoczesny budynek mieszkalno-biurowo-usługowy z dwupoziomowym garażem podziemnym 

pn. Thespian, oddany do użytkowania w 2011 r., o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10.000 m². 

Thespian to kandydat do World Building of the Year 2011, laureat II Nagrody Leonardo na Biennale 

Architektury w Mińsku, nominowany do Nagrody Architektonicznej tygodnika "Polityka" jako jeden 

z pięciu najlepszych budynków 2012 r. Budynek wyposażony jest m.in. w klimatyzację, system 

https://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/bulwary-ksiazece-ksiecia-witolda-wroclaw
https://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/bulwary-ksiazece-ksiecia-witolda-wroclaw
https://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/ogrody-hallera


 

 

ruchomych zasłon oraz elektroniczną kontrolę dostępu, jest również pod stałym dozorem (całodobowa 

ochrona fizyczna oraz recepcja). 

Więcej o zarządzanej nieruchomości: 

http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/wm-thespian 

 

 

         
 

 

4. Kurkowa 14, Wrocław 

 

Budynek wygrał w konkursie „Dom, w którym chciałbym mieszkać”, przeprowadzonym przez Gazetę 

Wyborczą DOM. W obrębie sześciu klatek schodowych, na ośmiu kondygnacjach rozmieszczonych jest 

ponad 200 mieszkań jedno-, dwu - i trzypokojowych, o pow. od 27 m² do 90 m². Na najwyższych piętrach 

znajdują się ekskluzywne mieszkania dwupoziomowe. Cała nieruchomość mieszkalno-usługowa to 

ponad 16.000 m², w tym dwupoziomowy garaż podziemny o pow. ponad 5.000 m² oraz 11 lokali 

usługowych. 

Więcej o zarządzanej nieruchomości: 

http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/kurkowa-14 

 

 

           
 

5. Księcia Witolda 43, Wrocław 

 

Księcia Witolda 43 to nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, blisko Odry. Jest to 

kameralny budynek apartamentowy, w którym znajduje się 69 mieszkań o powierzchni od 38 do ponad 

190 m2, rozmieszczonych na 6 piętrach. Na parterze znajdują się lokale usługowe. Niewątpliwą 

wizytówką nieruchomości jest taras na dachu, z którego można podziwiać m.in. Wrocławską Starówkę. 

Budynek posiada również wewnętrzny ogród oraz dwupoziomowy parking podziemny, całodobową 

http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/wm-thespian
http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/kurkowa-14


 

 

ochronę i monitoring. Został zaprojektowany przez Maćków Pracownię Projektową sp. z o.o., natomiast 

inwestorem projektu jest firma Nacarat Polska sp. z o.o. 

 

Więcej o zarządzanej nieruchomości: 

http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/ksiecia-witolda 

 

 

        
 

 

Bezpieczeństwo naszych klientów 

 

Zgodnie z wymogami stosownych przepisów i oczekiwaniami naszych klientów, działalność naszej firmy 

asekurowana jest umową ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 3.000.000 zł. 

   

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dyrektor Działu Zarządzania  

Nieruchomościami p. Marek Komarowski tel. 602 759 983, e-mail m.komarowski@primeproject.pl  

Biuro tel. 71 344 35 13 lub e-mail: biuro@primeproject.pl 

 

z wyrazami szacunku,  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.primeproject.pl/portfolio/zarzadzanie-nieruchomosciami/ksiecia-witolda
mailto:m.komarowski@primeproject.pl
mailto:biuro@primeproject.pl


Repertorium A numer  7060/2022 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.05.2022 r.) 

w  WTC Spartan (Hala Orbita) we Wrocławiu przy ulicy Wejherowskiej numer 34, przed 

zastępcą notarialnym Adamem Bobińskim, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.), zastępcą 

notariusza Tomasza Kalinowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, 

Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, 

odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Port Popowice 1 przy ul. Białowieskiej              

87-95, 119-131, Popowickiej 89-103 we Wrocławiu, z którego zastępca notarialny 

sporządził niniejszy:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P R O T O K Ó Ł 

x 

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Port Popowice 1 przy ul. Białowieskiej 87-95, 119-131, 

Popowickiej 89-103 we Wrocławiu, zwane dalej „Zebraniem”, otworzyła przedstawicielka 

Zarządcy, tj. spółki pod firmą: Integrum Management spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – Pani Martyna Nyga.---------------------------------- 

 

Obecni na zebraniu podpisali wyłożoną przez Panią Martynę Nyga listę obecności.------------ 

 

W tym miejscu Pani Martyna Nyga oddała głos pełnomocnikowi spółki pod firmą: Integrum 

Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – adwokatowi 

Pawłowi Michałowi Gregorczyk, który oświadczył, że:------------------------------------------------- 

- z uwagi na treść § 2 ust. 3 w zw. z §1 ust. 4 uchwały 5/2020 z dnia 31 lipca 2020 

(Statut Wspólnoty), zgodnie z którym Wspólnota Mieszkaniowa Port Popowice 1 

podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w art. 18 ust 2a ustawy o własności lokali 

(zmiana zarządcy nieruchomością wspólną) wyłącznie na Zebraniu Wspólnoty 

(definicja zgodnie z powołaną uchwałą) zebranie właścicieli lokali z dnia 31.05.2022 

r. nie jest władne do podjęcia takiej uchwały (zmiana osoby zarządcy);------------------ 

- na przedmiotowym zebraniu zebrali się bowiem właściciele lokali reprezentujący 

poniżej 25% udziałów w nieruchomości wspólnej - tj. w ilości nieuprawniającej do 

podjęcia jakiejkolwiek uchwały i w związku z powyższym zebranie właścicieli lokali 

z dnia 31.05.2022 r. powinno zostać zakończone po jego otwarciu i stwierdzeniu ilości 

osób obecnych na zebraniu;-------------------------------------------------------------------- 

- podjęcie jakiejkolwiek uchwały w powyższym przedmiocie, z uwagi na powyższe 

argumenty, obarczone jest ryzykiem jej uchylenia (w trybie ustawy o własności lokali), 
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ale również stwierdzenia jej bezwzględnej nieważności lub nieistnienia. Ewentualne 

stwierdzenie nieważności (lub stwierdzenie nieistnienia, uchylenia) prowadzić będzie 

do poważnych reperkusji w ramach funkcjonowania Wspólnoty albowiem wszelkie 

czynności podjęte przez podmiot bezprawnie powołany staną się w konsekwencji 

nieważne;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ewentualne podjęcie uchwały obarczone jest również powyższymi ryzykami z uwagi na: 

naruszenie art. 32 ust. 2 zdanie drugie ustawy o własności lokali - wnioskodawcy 

w zakresie zwołania zebrania z dnia 31.05.2022 r. nie wskazali żadnej treści uchwały, 

a tym samym nie wskazali nawet podmiotu, na który zarząd miałby zostać 

przeniesiony a ponadto brak obowiązku głosowania (w formie indywidualnego 

zbierania głosów, które i tak jest nie uprawnione z uwagi na kwestie poruszone przez 

ww. adwokata) – głosowanie takie (które w tym zakresie i tak on ww. adwokat 

zakwestionował) powinno odbyć się, aby było ważne, w formie aktu notarialnego tj. 

każdy oddany głos powinien zostać oddany w obecności notariusza 

i zaprotokołowany.--------------------------------------------------------------------------------- 

W tym miejscu głos zabrał Pan Bartłomiej Kędzior – pełnomocnik Pana Michała Krzysztofa 

Ratajczyka, który stwierdził, że obowiązkiem zarządcy, po otwarciu zebrania, jest wyłącznie 

poddanie pod głosowanie wyboru przewodniczącego, a nie ocena, czy zebranie jest ważne. Pan 

Bartłomiej Kędzior stwierdził, że zarządca, nie zarządzając wyboru przewodniczącego, usiłuje 

faktycznie i bezprawnie zamknąć zebranie mieszkańców, tym samym uniemożliwiając 

członkom wspólnoty realizację ich praw wynikających z ustawy o własności lokali. Zebranie 

odbywa się bowiem zgodnie z ustawą o własności lokali, która przewiduje możliwości dalszego 

zbierania głosów nad uchwałami, mimo braku na zebraniu kworum, a ocena ważności tak 

podjętych uchwał należy wyłącznie do sądu, a nie zarządcy wspólnoty, i to wyłącznie 

w przypadku zaskarżenia takich uchwał do sądu przez członka wspólnoty w ustawowym 

terminie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Następnie zgłoszona została jedna kandydatura Pana Michała Krzysztofa RATAJCZYK, syna 

  

 

 

 

 

 

Pan Michał Krzysztof RATAJCZYK został następnie, jednogłośnie wybrany na 

Przewodniczącego Zebrania i wybór ten przyjął.-------------------------------------------------------- 

 

Protokołowanie dzisiejszego Zebrania powierzono czyniącemu zastępcy notarialnemu.--------- 
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Przewodniczący stwierdził, że Zebranie zostało prawidłowo zwołane.------------------------------ 

 

Porządek obrad Zebrania został zawarty w  doręczonych zawiadomieniach i obejmuje:--------- 

1 . Otwarcie zebrania.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta i komisji skrutacyjnej.------------------------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.------------------------------------------------ 

4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad lub dokonanie jego zmiany.---------------------------------------- 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zarządcy/administratora.------------------------------ 

7. Wolne wnioski i oświadczenia do protokołu.---------------------------------------------------- 

8. zakończenie zebrania.------------------------------------------------------------------------------- 

 

W tym miejscu do komisji skrutacyjnej zostali wybrani jednogłośnie (za wyjątkiem jednej 

osoby obecnej na sali) Pani Emilia Elżbieta Grzesiak oraz Pan Piotr Wałuszko. Kandydatura 

Pani Maryny Nyga nie osiągnęła większości osób obecnych na sali, gdyż oddano za nią 9 

głosów za oraz 12 głosów wstrzymujących się (pozostałe głosy były przeciw jej kandydaturze).- 

 

Na podstawie sporządzonej listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zebraniu obecni 

są właściciele lokali reprezentujący 23,42 % (w tym część reprezentowana przez 

pełnomocników), tj. 627256/2677976 udziałów w nieruchomości wspólnej, położonej przy 

ulicy Białowieskiej 87-95, 119-131 oraz ulicy Popowickiej 89-103 we Wrocławiu.--------------- 

 

Nikt z obecnych na Zebraniu nie wnosi sprzeciwu co do przyjęcia przedstawionego porządku 

obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ad. 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:-------------------- 

 

UCHWAŁA nr 3/2022   

Wspólnoty Mieszkaniowej Port Popowice 1 przy ul. Białowieskiej 87-95, 119-131, 

Popowickiej 89-103 we Wrocławiu w sprawie zmiany zarządcy/administratora 

 

Uchwała podejmowana na zebraniu członków Wspólnoty Mieszkaniowej Port Popowice 1 przy 

ul. Białowieskiej  87-95, 119-131, Popowickiej 89-103 we Wrocławiu w dniu 31 maja 2022 

roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na podstawie przepisów ustawy „o własności lokali” Właściciele lokali tworzących Wspólnoty 

Mieszkaniowej Port Popowice 1 przy ul. Białowieskiej  87-95, 119-131, Popowickiej 89-103 we 

Wrocławiu (dalej zwaną „Wspólnotą Mieszkaniową”) postanawiają co następuje:-------------- 

 

§ 1 
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Dokonuje się z dniem podjęcia uchwały zmiany powołanego w trybie przepisu art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. 2021 r., poz. 1048) zarządcy 

Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. spółki pod firmą: Integrum Management spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez jego odwołania a następnie powierzenie 

zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową spółce pod firmą: ”Prime Project” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000288119, REGON: 020583003, NIP: 

8971732460.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący po zarządzeniu za zgodą obecnych ponownego oddania głosów przez 

pełnomocnika Pana Grzegorza Bułat w osobie Pani Emilii Grzesiak a ponadto wobec 

niewpisania się osób na drugą listę obecności dt. komórek lokatorskich i tym samym błędnego 

zsumowania wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej na liście obecności oświadcza, że 

na Zebraniu obecni są właściciele lokali reprezentujący 24,25 % (w tym część reprezentowana 

przez pełnomocników), tj. 649595/2677976 udziałów w nieruchomości wspólnej, położonej 

przy ulicy Białowieskiej 87-95, 119-131 oraz ulicy Popowickiej 89-103 we Wrocławiu przy 

czym za Uchwałą nr 3/2022 oddali głos właściciele lokali reprezentujący 21,20 % udziałów 

w nieruchomości wspólnej, położonej przy ulicy Małopanewskiej 18-24c we Wrocławiu 

ponieważ Przewodniczący nie był w stanie stwierdzić czy jeden z głosów (udział wynoszący 

9912/2677976 jest głosem, „za”, „przeciw” lub „wstrzymującym się”.------------------------------ 

 

*** 

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu nad uchwałą 

nr 3/2022 z dnia 31 maja 2022 roku wzięli udział uprawnieni reprezentujący łącznie                

21,20  % udziałów we współwłasności nieruchomości zabudowanej, przy ulicy Białowieskiej  

87-95, 119-131, Popowickiej 89-103 we Wrocławiu, w tym:----------------------------------------- 

a) za uchwałą: 20,36 % głosów;-------------------------------------------------------------------- 

b) przeciw uchwale 0,55 % głosów;----------------------------------------------------------------- 

c) wstrzymało się od głosowania: 0,29 % głosów.------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że wobec nie uzyskania wymaganej ustawowo większości, 

głosowanie nad powyższą uchwałą kontynuowane będzie w formie indywidualnego zbierania 

głosów, co zostało niniejszym zarządzone.-------------------------------------------------------------- 

 

Ad. 7 Wobec braku wolnych wniosków i oświadczeń składanych do protokołu Przewodniczący 

zamknął Zebranie.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

*** 
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            Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Wspólnota Mieszkaniowa i jej członkowie 

w dowolnej ilości.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*** 

 Koszty tego aktu ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.----------------------------------------- 

 

*** 

Do protokołu okazano pełnomocnictwa oraz dołączono listę obecności oraz listę 

z oddanymi głosami, które stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego.---------------- 

 

*** 

1. Zastępca notarialny poinformował Przewodniczącego o informacjach wskazanych w art. 13 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.----- 

2. Przewodniczący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dla klienta Kancelarii 

Notarialnej dotyczącą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

94/46/WE, zwanego „RODO”.----------------------------------------------------------------------------- 

 

*** 

 Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt 4) i § 17 ust. 1 pkt 1) 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.......................650,00 

oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych......................................149,50  

Ogółem pobrano złotych..........................................................................................799.50 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.  

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Zastępcy Notarialnego. 

Repertorium A numer                     /2022 

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU 

Wypis ten wydano:  

Za wypis tego aktu na 4 strony aktu oraz 76 strony wypisów  

pobrano taksę notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), 

złotych...........................................................................................480,00 
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oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), 

złotych...........................................................................................110,40 

Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego maja (31.05.) 

dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022 r.). 

 

  

 



         Wrocław, dnia ......................r. 

 
 
 
 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 

Ja ..................................................................... legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym 
wydanym przez ........................................................................... seria ................. nr .............................. 
jako właściciel lokalu przy ul. ................................... nr ................. we Wrocławiu oraz przynależnej do 

mieszkania komórki lokatorskiej nr ................. (*) niniejszym upoważniam: 

 

MICHAŁ RATAJCZYK legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydent Wrocławia 

seria ................. nr ..............................  

 

do samodzielnego reprezentowania mnie i wykonywania w moim imieniu następujących czynności 
związanych ze Wspólnotą Mieszkaniową PORT POPOWICE 1 przy ul. Białowieskiej 87-95, 119-131, 

Popowickiej 89-103 we Wrocławiu: 

 

1. głosowanie pod uchwałą w sprawie zmiany zarządcy/administratora – Uchwała nr 3/2022 z 

dnia 31.05.2022 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………. 

          podpis 
 

 

(*) niepotrzebne skreślić 


