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68/70
MARSZAŁKOWSKA

Uchwała Nr 8/2012
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie procedury windykacyjnej, kolejności zaliczania wpłat i ustalenie wysokości odsetek karnych.
Działając na podstawie: art. 22 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (DzU. Nr 80 z 2000 r., poz. 903
z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§1
W przypadku zaległości w opłatach na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy powyżej 2-ch
miesięcy, wprowadza się procedurę windykacyjną:
1)
wezwanie do zapłaty
2)
wezwanie przedsądowe
3)
skierowanie wniosku do sądu o nakaz zapłaty
§2
Odsetki karne od niezapłaconych należności będą naliczane od 10-go dnia miesiąca w którym wystąpiła zaległość do
dnia wpływu środków na konto Wspólnoty.
§3
Każdą wpłatę środków pieniężnych dokonaną przez członka Wspólnoty lub w jego imieniu i/lub na jego rzecz przez
inną osobę fizyczną, osobę prawną lub instytucję, w formie gotówki, przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek
bankowy Wspólnoty, zalicza się w następującej kolejności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

przeterminowane świadczenia okresowe powstałe w lokalach,
przeterminowane należności, wynikające z umów zawartych ze Wspólnotą lub podjętych uchwał Wspólnoty,
bieżące świadczenia okresowe powstałe w lokalach,
bieżące należności, wynikające z umów zawartych ze Wspólnotą lub podjętych uchwał Wspólnoty,
odsetki za zwłokę,
zaległe zaliczki na fundusz remontowy,
zaległe zaliczki na poczet pozostałych kosztów zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 14 i 15
Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
bieżące zaliczki na fundusz remontowy,
bieżące zaliczki na poczet pozostałych kosztów zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 14 i 15
Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
odsetki za opóźnienie w spłacie zaległych odsetek, liczone od dnia wytoczenia powództwa,
koszty egzekucyjne (m.in. koszty postępowania sądowego, komornicze, windykacji).

§4
Stopę odsetek, o których mowa w § 3 pkt 5/ i 10/, ustala się na poziomie 20% w skali roku.

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

Strona 2 z 2

68/70
MARSZAŁKOWSKA
§5
Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, a rok za 365 dni.
§6
Uchwałę podjęto / nie podjęto następującą ilością udziałów:

za uchwałą
przeciw uchwale
wstrzymało się

głosowało ……… udziałów,
głosowało ……… udziałów,
głosowało ……… udziałów.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest lista do głosowania.
Zarząd Wspólnoty

Przewodniczący zebrania
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