
Uchwala nr ll20l5

z dnia 26.03.2015r.

wlaScicieli lokali tworz4cych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomoSci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: przyjgcia sprawozdania Zarz4du Wsp6lnoty za rok 2014 oraz udzielenia

absolutorium

Na podstawie art. 23 i afi. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o wlasno6ci

lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wla5ciciele lokali w nieruchomoSci polozonej

przy ul. Mickiewicza 36VA w Puttusku postanawiaj4, co nastgpuje:

$1

Przyj4(, sprawozdanie z dzialalnoici Zarzqdu Wsp6lnoty i udzieli6 absolutorium za 2014 rok.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcta.

$2

Glosowalo:

Zaprzyjgciemuchwaly: 0,522931755 udzial6w
Przeciw przyjgciu uchwaty: 0,013270727 udzial6w
Wstrzymalo sig od glosu: 0,0 udzial6w

Zarz4d Wsp6lnoty Mieszkaniowej :

Krystyna Rakowska

Katar zy na J6 Zwi k- Kal i s z ew s ka

Grzegorz Rzepkowski

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Wykonanie planu finansowo-gospodarczego z rok 2014
Wsp6lnota Mieszkaniowa Ogrody Mickiewicza 3 6VA

Koszty zarzadu nieruchomo5cia wsp6lna

Lp. Rodzai zobowigzania
Przewidywane

kosztvkl)
Poniesione

kosztvkl)
I Administrowanie budvnkiem 40 500.00 40 476,00
2. Sprzatanie budvnku 23 827.08 23 539,20
3 . Prowadzenie ksie sowodci 3 520"00 3 520,00
4. Obsiusa bankowa I 100.00 719,60
5 . Obslusa orawna I 500,00 738,00
6, Ubezpieczenie 7 190,00 7 166,00
7 . Przeslad budowlanv budvnku 3 500.00 4 000,00
8 . Nadz6r i utrzymanie urzadzef technicznych l0 000,00 3 842,50

9.
Kontrola instalacj i kominowej, wentylacyjnej, gazowej
i p-poz 5 000,00 3 772.41

10 . Konserwac i a elektryczna 7 128"00 7 128,00

l1 Konserwacia kotlowni 2 000.00 1815 ,00

12. Enersia elektrvczna dla nieruchomoSci wso6lnei l5 500.00 14 357,85
l a
l J , Pozostale kosztv 7 500,00 5 842,39

Wvdatki zwiazane z terenem os6lnvm
14. Utrzvmanie i modernizacia terenu osiedla 9 000.00 t0 372,20

Razem: 137 265.08 r27 289.15

Media

Lp. Rodzaj zobowigzania
Przewidywane

koszty(zl)
Poniesione

kosztvkl)
Gaz do podgrzewania wody i oqrzewania budynku 127 000,00 1 19 068,66

2. Woda i odorowadzanie Sciek6w 40 000.00 41715 ,54

J . Wvw6z nieczvsto6ci stalvch 18 000,00 18  106 ,75

Razem: 185 000,00 178 890,95

Kosztv rozliczane z funduszu remontowego

Ln. Rodzsi zobowiszaniu
Przewidywane

kosztu
Poniesione

kosztv(z.l)

Le salizaci a ci eolomi erz v or az wvmiana wodomierzv 27 362.24 27 516,24

2. Poorawki remontowo-budowlane 10 000.00 t 8  681 ,15

Razem: 37 362,24 46197,39



Uchwala nr 212015

z dnia 26.03.2015r,

wlaScicieli lokali tworzqcych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomo6ci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: przyjgcia planu finansowo-gospodarczego na 2015 rok

Na podstawie art. 23 i art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o wlasno6ci

lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 ze zm.) wladciciele lokali w nieruchomodci polozonej

przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku postanawiaj4, co nastgpuje:

$1

Przyjq( plan finansowo-gospodarczy na 2015 rok stanowi4cy zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

A '
Y 4

Glosowalo:

ZaprzyjEciemuchwaly: 0,522931755 udzial6w
Przeciw przyjgciu uchwaly: 0,01327 0727 udzialow
Wstrzymalo sig od gtosu: 0,0 udziat6w

Zarzyd Wsp6lnoty Mieszkaniowej :

Krystyna Rakowska

Katar zy na J 6 Zwi k- Kal i s z ew ska

Grzegorz Rzepkowski

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Zatqcznik nr I
do uchwaly nr 2/2015 z dnia 26.03.2015r
w sprawie : przyj gcia pl anu finans owo-
gospodarczego na 2015 rok

Plan finansowo-gospodarczy na rok 2015
Wsp6lnota Mieszkaniowa Ogrody Mickiewicza 36VA

Koszty zarz4du nieruchomo5ci4 wsp6ln4
Lp. Rodza.j zobowiqzania Przewidvwane kosztvkl)
I Administrowanie budynkiem 40 476.48
2. Sprzatanie budynku 27 505.28
3 . Prowadzenie ksiEgowo6ci 3 520.00
+. Obslusa bankowa l 000.00
5 . Obstuga prawna 2 500.00
6 . Ubezpieczenie 7 448.00
7. P rzes.lad budowlanv budvnku 4 000,00
8 . Nadz6r i utrzvmani e urzadze(t technicznvch t2 000.00
9. Kontrola instalaci i  kominowei. wenrvlacvinei. sazowei i  o-ooz 5 000.00
10, Konserwaca elektrvczna 7 776.00
11 Konserwac a kotlowni s 000,00
t2. Enersia elektrvczna dla nieruchomo5ci wsp6lnei 16 000,00
13 . Pozosta{e koszty 8 000.00

Wydatki zwi4zane z terenem og6lnym

t4. Utrzvmanie i modernizacia terenu osiedla 12 000,00
Razem: r52 225.76

Media

Lp. Rodzai zobowiqzunia Przewidvwane ko s ztvkl)
Gaz do oodsrzewania wodv i osrzewania budvnku 130 000.00

2. Woda i odorowadzanie Sciek6w 45 000.00
I Wvw6z nieczvstodci stalvch 20 000,00

Razem: 195 000.00

Koszty rozliczane z funduszu remontowego

Lp. Rodzui zobowigzania Przewidvwane koszty
1
I oonrawki remontowo-budowlane 10 000,00
2. remont tarasu od u Pana Tadeusza 3 800,00
3 . malowanie pas6w oznakowafi mieisc postoiowvch w eara2ach 2 800.00
+ . mycie i impregnacja elewacji wraz z napraw4 przy klatce nr 6

(w tym' mycie i impregnacja elewacji 3369,60, naprawa
elewacii 4500,00) 7 869,60

Razem: 24 469.60



* "'S:ll'l;, l'ffi: Jlffi:"J%il1;'ffi:fi 3*# J : #1"
1. Planowane przychody z zaliczek czynszowych obliczone wg wzoru

Stawka zaliczki czynszowej zam2lokalu * powierzchnia lokali w m2 * 12 miesigcy

7 z l  *  4133,64 *  12:347 225,76 zL

2. Planowane przychody z funduszu remontowego obliczonego wg wzoru

Stawka funduszu remonrowe go za m' lokalu * powierzchnia lokali w m' * l2 miesigcy

0.80 zl * 4133.64 * 12:39 682.94 zl



Uchwala nr 312015

z dnia 26.03.2015r.

wlaScicieli lokali tworz4cych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomo6ci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: wyboru Zarzadu Wsp6lnoty Mieszkaniowej

Na podstawie art. 20 ust. l, art. 23, art. 27 ustary z dnia 24 czerwca 1994 r o wlasnodci

lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 9Q3 ze zm.) oraz $16 ust. I Statutu Wsp6lnoty Mieszkaniowej

Ogrody Mickiewicza 36VA wlaSciciele lokali w nieruchomoSci poloZonej

przy lul. Mickiewicza 36VA w Pultusku postanawiaj4, co nastgpuje:

$r
Wybrai Zarzqd w skladzie:

r Krystyna Rakowska

t Katarzyna J6Zwik-Kaliszewska

t Gruegorz Rzepkowski

. Jakub Dyl

I Marcin Sitek

. Jaroslaw Wilk

Traci moc uchwala rc 312013 z dnia
Mieszkaniowej.

$2

27.03.2013r. w sprawie powolania Zarz4du Wsp6lnoty

$3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia,

Glosowalo:

ZaprzyjEciemuchwaly: 0,522931755
Przeciw przyjgciu uchwaly: 0,01327 0727
Wstrzymalo sig od glosu: 0,0 udzial6w

Zarz4d Wsp6lnoty

Krysffna Rakowska

Mieszkaniowej:

Katar zy na J 62wi k- Kal i s z e w s ka

Grzegorz Rzepkowski

udzial6w
udzial6w

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Uzasadnienie:

Na podstawie art. 20 ust. l, art. 23, art. 27 ustav'ry z dnia 24 czerwca 1994r. o wlasno6ci

lokali (Dz.U.22000r. Nr 80, poz,903 ze zm.) oraz $16 ust. I Statufu Wsp6lnoty Mieszkaniowej

Ogrody Mickiewicza 36VA do zarzydzania nieruchomodci4 Zebranie WlaScicieli lokali wybiera

Zarz4d Wsp6lnoty Mieszkaniowej,

Zarzyd skiada sig z 1 (jednej) do 7 (siedmiu) os6b. Liczbg czlonk6w Zarzqdu okre6la uchwal4

Zebranie Wla6cicieli lokali. Czlonk6w Zarz1dtpowoluje siE na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra trwa

dwa lata i uplywa z dniem pierwszego po wyborach posiedzeniaZarzqdu.



Uchwala nr 412015

z dnia 26.03.2015r.

wlaScicieli lokali tworz4cych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomo5ci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: rozliczeri nale2noSci za podgrzanie wody

Na podstawie art. 22 ust.2 i ust. 3 pkt l0) oraz art.23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r

o wlasno6ci lokali (Dz.U.22000r. Nr 80, poz.903 ze zm.) wla6ciciele lokali w nieruchomoSci

polozonej przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku postanawiaj4, co nastgpuje:

$1

Koszty cieplej wody oraz koszty ogrzewania wg gl6wnych licznik6w ciepla niezalelnie

zliczaj1cych energig ciepln4 w obwodzie ogzewania i w obwodzie cieplej wody, bgd4 ustalane jak

ni?ej:

a. koszt jednego GJ ciepla wyprodukowanego w kotlowni bqdzie obliczany w nastgpuj4cy

spos6b: koszt poniesiony na gaz dostarczony do kotlowni w danym okresie

rozliczeniowym zostanie podzielony przez sumg wskazart hcznik6w ciepla obwodu

cieplej wody i obwodu ogrzewania w kotlowni,

b. koszty ogrzewania (lGJ ciepla) wyliczone wg wskazafi licznika ciepla z kotlowni

w obwodzie ogrzewania zostanq rozdzielone proporcjonalnie do wskazari

indywidualnych licznik6w ciepla przy mieszkaniach,

c. koszty podgrzania cieplej wody (1m3) wyliczone wg wskazaf licznika ciepla z kotlowni

w obwodzie cieplej wody zostan4 rozliczone proporcjonalnie do wskazari licznik6w

indywidualnych cieplej wody przy mieszkaniach.

$2

W przypadku koniecznoiciwyl4czenia lub awarii gl6wnych licznik6w ciepla, o kt6rych mowa w $1

naLely przyjq(, do rozliczei licznik6w indywidualnych, i2 straty ciepla pomiEdzy licznikami

indywidualnymi, a gl6wnymi licznikami wynoszq 20oh.

$3

Ustalone zasady obowi4zuj4 od dnia 01 stycznia 2075r.

$4

Traci moc uchwala nr 412012 zdnia 29.03.2012r. w sprawie: zmiany rozliczeh naleznodci

zapodgrzanie wody.



J J

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Glosowalo:

Zaprzyjgciem uchwaly: 0,536202481 udzial6w
Przeciw przyjgciu uchwaly: 0,0 udzial6w
Wstrzymalo sig od glosu: 0,0 udzial6w

Zarzqd Wsp 6lnoty Mieszkaniowej :

Krystyna Rakowska

Katar zy na J62wik- Ka I i s ze ws ka

Grzegorz Rzepkowski

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Uchwala nr 5/2015

z dnia 26.03.2015r.

wlaScicieli lokali tworz4cych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomo6ci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: wyraZenia zgody na nieodplatne doprowadzenie przyl4cza Swiatlowodowego

do budynku

Na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o wlasnodci lokali

(Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wlaSciciele lokali w nieruchomoSci polozonej

przy ul" Mickiewicza 36VA w Pultusku postanawiaj4, co nastgpuje:

L

2.

$1

Wyrazic zgodg na nieodplatne doprowadzenie przyl4cza Swiatlowodowego do
przy ul. Adama Mickiewicza 36VA fobrgb: 12; dzialka: 69125) w czqici
nieruchomoSci, w tym w gruncie oraz prac instalacyjno-budowlanych w celu
zakohczenia przyl4cza w szafce telekomunikacyj nej w garuZu U2.

Wyrazil zgodg na p62niejsze prace instalacyjno-budowlane w szychtach na
schodowych celem doprowadzenia lqczy abonenckich do lokali, kt6rych wlaSciciele
chgi korzystatia z uslug.

3. Inwestorem jest Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach

,,Internet dla Mazow sza" .

budynku
wsp6lnej
instalacji

klatkach
wyraZajq

projektu

$2

Czlonkowie wsp6lnoty upowazniaj 4 Zarzqd do podpisania umowy dot. nieodplatnego
doprowadzenia przylqcza Swiatlowodowego o kt6rym mowa w $ 1 ust.1.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

$3

Glosowalo:

ZaprzyjEciemuchwaty: 0,53620248ludzial6w
Przeciw przyjgciu uchwaly: 0,0 udzial6w
Wstrzymalo siE od glosu: 0,0 udzial6w

Zarz4d Wsp 6lnoty Mieszkaniowej :

Krystyna Rakowska

Katarzyna J6Zwik- Kali s zewska

Grzegorz Rzepkowski

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Uzasadnienie:

W dniu 23.02.2015r. do Zarzqdu Wsp6lnoty Mieszkaniowej ,,Ogrody Mickiewicza 36YA"

wplynglo pismo dot" inwestycji w ramach projektu ,,Internet dla Mazowsza" polegaj4cej

na nieodplatnym przyl4czeniu bloku do infrastruktury Swiatlowodowej (zalq,cznikdo uzasadnienia).

Umozliwi to w przyszlodci wykupienie przez mieszkafc6w bloku us.lug dostgpu do sieci Internet

po nowoczesnym medium jakim jest 6wiatlow6d.

Lokalizacja przytqcza telekomunikacyjnego miescii sig bgdzie w czgSci wsp6lnej nieruchomo6ci,

w tym w gruncie wsp6lnoty pod drog4 przeciw pozarow4, a zakohczenie w gara2uIJ2.

Wykonanie instalacji przyl4cza odbgdzie sig za pomoc4 tzw. przecisku co nie bgdzie wymagalo

rozbierania calego terenu drogi.

Inwestor jednoczeSnie zobowi4zany jest do przywr6cenia stanu pierwotnego terenu, na kt6rym

wykonywane s4 instalacje.



: l r  l t (  l

kt c_snsprliUryr'tfrii kt Assoco \!PRT Fi61e;-Tel
Pae$Joo In1l. KBT0 811

Bydgoszcz dn. 19,0?.2015r.

Wrpdlnota Mieszkaniowa "Ogrody Mickiewicza 36VA',
u l .  Adama Mick iewicza  36VA
06-100 Puttusk

i lotyczy: Budowa dostqpowej sieci NGA w ramach projektu ,, lntern€t dla Mazows.ir?1
w powiecie pultuskim.

Dzialajqc na podstawie petnomocnictwa udzielonego Agencj i  Rozwoju Mazowsza S.A"
przezZarz|d Wojewddztwa Mazowieckiego jako przedstawiciel wykonawcy konsorcjum f irm:
KT corporation, Daewoo International corporation, Asseco poland s,A,, warszawskie
Przedsiqbiorstwo Rob6t Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL lelekornunikacja S.A., Eiatel BtT
s'A., KBTO 5p" u o.o, przystqpujemy do real izacj i  projektu drugiego etapu inwestycj i
Marszalka wojewirdztwa Maeowieckiego w ramach projektu ,, lnternet dla Mazowsza"
w pcwiecie puhuskim^

Pole6a on na przygotowaniu infrastruktury dystrybucyjnej dla operator6w
telekomunikacyjnych, dzigki ktdrej bqdq mogli  dwiadczyi ustugi bardzo szybkiego internetu
szerokopasmowego bezpoirednio dla mieszkadcdw miasta,
Brrdowa przylqcza nie wiqie siq z iadnymi kosztami ani zobowiqzaniami do poiniejszego
posiadania uslug, jest to inwestycja dofinansowana ze $rodkdw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego U[, majqca poprawid dcstqp dc internetu w miejscach slabej
cyfryzacji "

Wobe c powy2szego prosimy o wyraienie zgody na poprowadzenie prrylqcza
Swiatiowodowego do budynkdw w postaci rury (MTB4x14x1.0 o irednicy 40mm - przylqcze
ziemne; prcwadzenie lrd budynku - korytka instalacyjne; zakoriczenie - szafka
te lekomunikacy jna  w iszqca)  o raz  zaakceptowan ie  za lqczone j  umowy (ka2da dz ia tka  -
oddz ie lna  umowa w c r te rech  egzamplarzach) .
ProsimY rdwniei o wskazanie na zalqczonych mapkach preferowanego miejsca prayl4czenia
do budynkdw, Zakoficzenie powinno znajdowad siq w pobli iu wqridw telckomunikacyjnych
lub miejsc o96lnodostgpnych umo2liwiajqcych pdiniejsze zasi lenie poszczeg6inych miesakari,
Odestanie jednego egremplarza mapki pozwoli  nam nanie6i ewentualne korekty.

Przytqcze aiemn6 uloione zostanie na glqbokoici 0,B-1,0m w raleino(ci od
moil iwo(ci zachowania normatywnych odlegfoici od istniejqcego uzbrojenia. W nriejscach
sl<rzyiowafi e drogami i  wjazdami utwardronymi przylqcze uioione zostanie w rurze
ochronnej HOP[.*S /] ,1 metodq bezrozkopowq"

Wobec powyiszego proszq o uzgodnienie i  wyraienie rgody na uloienie przylqcza
telekomunikacyjnego na driatkach do budynk6w jak poniZej, lub wskazanie adresu :arrqdcy
w przypadku wyodrqbnionych wsp6lnot mieszkaniowych posiadajqcych innego
administratora:

Ptojekt wspolfinonsowony przet Unie turopejskq rc lrodkaw Eurapejski€go luodustu Ro.woju Regionolnego w rdmach ftegionolnego
Progromu Operocyjnego r',tajewodrtwo Ma2owieckieQa 2AA7-202j oraz ze lrodkdw budietu padstwa i ircd*4w budietu

w oj ew'd xtwo m o zow i e c ki e g a

dla rotwoju MaLlwsza

(9aeouvtr,g, UN'A f ;UROPTJSKA
E(l80PliJ$fl F!ritu$?

&tlsojr J,1{: 0l jtr^L.}* tio
i{1rc{ i :c l ;k:

:,,
. !d... "..i."W"J"{.h....,'t ,/' l ( t , t : , ) i , r t l
, r , .1r p6lpi : , '  I

PROGRAM
RECION,l,LNY
Nl lO:lOi:i 51iiii:(lrl lPllltoal
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- Ful 'cusk, ul.  Adama Mickiewicza 36VA. obrqb 12; dzialka 69/25,

W zatqczeniu przesylamy przebieg trasowy na mapie w skal i  1:L000, gdi ie kolorem
pomaraiczowym pokazano trasq pr:ylqcza, kolorem biqkitnym granicq dziaiek,

Wsaystkie prace zostanq wykonane na koszt Inwestora, a teren eostanie

doprowadzony do stanu pierwstnego.

Inwestorem niniejsrego zadania jest Urrqd Mar:zalkowski w Warszawie.

Z powaian:ern
ZalQcznikl:
pelnomocnictwo nr 3541?0!5
f iapa numer :2  Arkurz  1  -  {7  egzenrp la r re }

umowy bo:  ods ikodowan ia  "  {4  egremplarze

Sprawe p.owadzl filfia projoklowa
Pf eed5iqbiorstwo Usiagowo-Handlowe
WOI&ON Wojciech Eondard
ul, Lag!nowa 16,85-435 Bydgos?cz
Tel./fax. 52 583 78 78
e'mail:!,v"Oibtnc)!'p4NW..9.iP..q]]'@.BUib,qll:!-l

Osaba do kontaktu: lukofi Marcnda

Tel.?24243752 lskaszm@woibon.pl

pnjel<t wspdlfntanso\!sny pttez lLnie furcpejrkq lt Jtodkdl{ E{topej$kitpt} fundutzu nozwaiu RegionalnFgo \v rarnac'n Regjofrslneqft

progrqmu Operccyjntga Wojewad$wc Ma?awie*;tgo 1A07"2A13 a(az ze !rcdkow hullietu pslsta,s i 3.tlkd|| budietu

w oj e w od ztw a m 6 r rlw t e€ k I e g d

dln ratwoJu Mar.awszo

nufufiffp,isnda
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Uchwala nr 612015

z dnia 26.03.2015r.

wla5cicieli lokali tworzqcych Wsp6lnotg Mieszkaniow4 w nieruchomo6ci
przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku

w sprawie: wyraZenia zgody na poprowadzenie instalacii kanalizacyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o wtasnoici lokali

(Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wlaSciciele lokali w nieruchomoSci polozonej

przy ul. Mickiewicza 36VA w Pultusku postanawiaj4, co nastgpuje:

$1

Wyrazi(, zgodE na poprowadzenie przylqcza kanalizacji sanitarnej z dzialki bgd4cej wlasnoSci4
firmy ISBUD P.B.M. w czgSci wsp6lnej nieruchomo$ci, w tym w gruncie na dzialce
przy ul. Adama Mickiewicza 36VA [obrgb: 12; dzialka: 691251.

Inwestorem inwestycji jest firma ISBUD Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe Jozef
tr atyfowicz z siedziba przy ul. Bialowiejska 17C,06-100 Puttusk.

$2

Inwestor zobowiqzany jest po zakonczeniu inwestycji do przywr6cenia terenu do stanu
pierwotnego.

$3

Czlonkowie wsp6lnoty upowa2niaj 4 Zarz4d do podpisania umowy dot. wyraaenia zgody
na przyl4cze kanalizacji sanitarnej, o kt6rym mowa w $1 ust. 1, opisuj4cej szczeg6ly inwestycji
j ak i dalszego utrzymania przylqcza.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

1.

2 .

$4

Glosowalo:

ZaprzyjEciemuchwaly: 0,507003908ud2ia16w
Przeciw przyjEciu uchwaly: 0,014053368 udzial6w
Wstrzymalo sig od glosu: 0,015145206 udzialfw

Zarz4d Wspdlnoty

Krystyna Rakowska

Mieszkaniowej:

Katar zy na J 62wik- Ka I i s z ews ka

Grzegorz Rzepkowski

Jakub Dyl

Marcin Sitek

Jaroslaw Wilk



Uzasadnienie:

W dniu 12.03.2015r. firma ISBUD Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe Jozef

Latyfowicz zsiedzib4 przy ul. Bialowiejska 17C,06-100 Puitusk zloZyl pismo do Zanydu

Wspolnoty Mieszkaniowej ,,Ogrody Mickiewicza 36VA" w sprawie wyraaenia zgody La

lokalizacjg przylqczakanalizacji sanitarnej z dziatki Wsp6lnoty do dzialki firmy ISBUD (zatqcznik

do uzasadnienia).

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej miescid sig bgdzie w czgsci wsp6lnej nieruchomo6ci, w tym

w gruncie wsp6lnoty pod zewnEtrznym parkingiem samochodowym przy bloku

od ul. Pana Tadeusza.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej odbgdzie sig za pomoc4 tzw. przecisku co nie bgdzie

wymagato rozbierania calego terenu parkingu.

Inwestor jednocze$nie zobowi4zany jest do przywr6cenia stanu pierwotnego terenu na kt6rym

wykonywane s4 instalacje.
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Z**ryJ Wsp6lnotl' i!{iese!1nix1y31

,, {.}grody S{ickielvicza 36VA '

rl. Adama Slickiewiern 36VA

06-100 llultusk

\\/ nar.vi4zaniu d* prz-epro*':ulzonych wezclniej rozmtir.r. Twmcam sig z pr*!b4

o rvyraienie zgorly na iakalizacjg prrl,l4cz* kuraliznc.ji sunitarnej z nilizego ieretru

do kolekiora znnjdr"rjqcego sig n* tcrenie <tzialki r:.: :rr 69/25, bqdacc'j waszq rvla.snr:$cii1^

lnftrr,rulemy. zc w przypadku wvrarenia przez !\/as zgody. pr.ace wykruramy

w spostib lrieuc.i42liwy i lerer: zcstanie r.rporzqdkorvnny oraz pr.:ywrricury 4o slirng
pierwotnrgo.

w ziuni*n za rvyriizcnie zg,dy *rcnrierny i.vykonanie rrzez ,ras rieodplurnic
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