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Uchwała Nr 9/2010
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2010 r.
§1
Działając w oparciu o art.22 ust. 2 i 3 oraz art.23 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Wspólnota
Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie uchwala:
Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali.
Granice nieruchomości wspólnej dla budynku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

fundamenty i inne elementy posadowienia budynku
ściany konstrukcyjne wraz z tynkami i elementami architektonicznymi
ściany działowe z wyjątkiem ścian usytuowanych wewnątrz poszczególnych lokali
klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz
lub w granicach budynku
dachy, rynny, obróbki blacharskie, ławy kominowe, stropodachy
stropy między poszczególnymi kondygnacjami
przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) wraz z kominami
piwnice, strychy, schowki itp. pomieszczenia jeżeli nie zostały sprzedane jako pomieszczenia przynależne do lokali
pralnie, suszarnie, węzły cieplne, rozdzielnie elektroenergetyczne i pomieszczenia wodomierzy
komórki na narzędzia, zsypy śmietnikowe wchodzące w skład nieruchomości i inne pomieszczenia gospodarcze
służące danej nieruchomości
balkony, loggie, tarasy (mimo, iż zwykle przeznaczone są do indywidualnego użytku, stanowią nieodłączny element
elewacji zewnętrznej)

Granice nieruchomości wspólnej dla instalacji technicznych:
a. instalacja wodociągowa - od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym w budynku do pierwszego zaworu
przed indywidualnym wodomierzem służącym do pomiaru wody zużytej w lokalu włącznie z tymi elementami lub w
przypadku braku wodomierza do pierwszego zaworu licząc od trójnika od którego odchodzi instalacja odrębnego
lokalu (włącznie z zaworem),
b. instalacja kanalizacyjna – od pierwszej studzienki rewizyjnej, z wyłączeniem odcinków służących wyłącznie
poszczególnym lokalom i znajdujących się w obrębie tych lokali
c. instalacja centralnej ciepłej wody - od pierwszego zaworu za wymiennikiem lub rozdzielaczem wody do
pierwszego zaworu przed indywidualnym wodomierzem służącym do pomiaru wody zużytej w lokalu włącznie z tymi
elementami lub w przypadku braku wodomierza do pierwszego zaworu licząc od trójnika od którego odchodzi
instalacja odrębnego lokalu (włącznie z zaworem),
d. instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami (które pomimo umieszczenia w poszczególnych lokalach
nie dadzą się bez wpływu na całość instalacji od niej oddzielić),
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e. instalacja elektryczna - od złącza do indywidualnego licznika na wejściu do lokalu, w tym instalacja elektryczna w
pomieszczeniach wspólnych oraz urządzenia oświetleniowe i inne umieszczone na zewnętrznych ścianach
budynku,
f. instalacja gazowa - od głównego zaworu w budynku do ostatniego zaworu przed odbiornikiem (z wyłączeniem
gazomierza)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nie/podjęto następującą ilością udziałów:
za uchwałą głosowało
przeciw uchwale głosowało
wstrzymało się

…………….udziałów
…………….udziałów
…………….udziałów

Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………………………………..
Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest lista do głosowania.

Przewodniczący zebrania

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej68/70, 00-545 Warszawa
www.marszalkowska.eu, e-mail: marszalkowska6870@gmail.com

