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Uchwała Nr 1/2012
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie
Obręb 5-05-04 działka gruntu nr ewidencyjny 20 KW nr WA4M/00039883/0
w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i/lub sprzedaż lokali lub pomieszczeń
stanowiących części nieruchomości wspólnej oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
„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
1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie, zwana dalej Wspólnotą
Mieszkaniową, wyraża zgodę na adaptację, zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, tj.:
1) pomieszczeń strychów położonych na szóstym piętrze, tj. siódmej kondygnacji budynku, o łącznej powierzchni
adaptowanej około 60 m² (sześćdziesiąt metrów kwadratowych)
2) części klatek schodowych położonych na szóstym piętrze, tj. siódmej kondygnacji budynku, przylegających
jednocześnie do pomieszczeń określonych w poprzednim punkcie i do uprzednio wyodrębnionych lokali,
w przypadku gdy wskutek ich adaptacji dojdzie do fizycznego powiększenia – poprzez połączenie z
adaptowanym pomieszczeniem strychu - uprzednio wyodrębnionego lokalu będącego własnością Inwestora,
który w dniu podjęcia niniejszej uchwały będzie Członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.
3) piwnic położonych na kondygnacji podziemnej,
na samodzielne lokale mieszkalne lub na pomieszczenia przynależne do lokali uprzednio wyodrębnionych
z nieruchomości wspólnej lub na powiększenie lokali uprzednio wyodrębnionych z nieruchomości wspólnej,
przez osoby fizyczne lub prawne wybrane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w trybie określonym w §4
niniejszej uchwały, zwane Inwestorami.
2. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, pod pojęciem Członków Wspólnoty Mieszkaniowej rozumie się
w niniejszej uchwale także osoby, które przed dniem podjęcia niniejszej uchwały zawarły ze Wspólnotą
Mieszkaniową umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży oraz oddania części gruntu
w użytkowanie wieczyste i oczekują na prawomocne postanowienie sądu o wpisie ich praw w nowo zakładanych
księgach wieczystych wyodrębnianych lokali.
§2
Prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone na koszt Inwestorów i staraniem Inwestorów, zgodnie z obowiązującymi
wymogami Prawa budowlanego.
§3
1. Wartość rynkowa strychu w stanie sprzed adaptacji, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia jedenastego
września dwa tysiące dziewiątego roku (11.09.2009), sporządzonym przez Renatę Dobosz-Krasowską,
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wskazanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i na koszt
Wspólnoty Mieszkaniowej, wynosi co najmniej 6 535 (sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) złotych za każdy metr
kwadratowy powierzchni użytkowej strychu i nie zmieniła się w okresie, jaki upłynął od dnia sporządzenia wyceny.
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2. Wartość rynkowa piwnic w stanie sprzed adaptacji, wynosi co najmniej 3 500 (trzy tysiące pięćset) złotych za każdy
metr kwadratowy powierzchni użytkowej piwnic.
3. Cena nabycia wyodrębnionych lokali lub pomieszczeń przynależnych lub przyłączonych do uprzednio
wyodrębnionych lokali będzie iloczynem ustalonej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, w trybie określonym
w §4 niniejszej uchwały, ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej w stanie sprzed adaptacji
i liczby metrów kwadratowych zaadaptowanej powierzchni użytkowej, określonej w urzędowym: wypisie z kartoteki
lokali lub wypisie z rejestru lokali, uzyskanym przez Inwestorów po zakończeniu adaptacji.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§4
W ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiadomi Członków
Wspólnoty Mieszkaniowej pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminach rozpoczęcia
i zakończenia okresu składania ofert adaptacji i nabycia części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń
strychu i/lub piwnic, przez osoby fizyczne lub prawne, które w dniu podjęcia niniejszej uchwały będą Członkami
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Oferty, o których mowa w ust. 1, będą brane pod uwagę pod warunkiem zaoferowania za każdy metr kwadratowy
powierzchni użytkowej, cen nabycia nie niższych niż określone w §3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
W przypadku terminowego złożenia ofert, o których mowa w ust. 1 i spełniających warunek określony w ust. 2,
w liczbie przekraczającej liczbę przeznaczonych do sprzedaży pomieszczeń będących częścią nieruchomości
wspólnej, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej dokona wyboru ofert zawierających najwyższe oferowane ceny za
każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
W przypadku terminowego złożenia ofert, o których mowa w ust. 1 i spełniających warunek określony w ust. 2,
w liczbie mniejszej niż liczba przeznaczonych do sprzedaży pomieszczeń będących częścią nieruchomości
wspólnej, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zaprosi do składania ofert również osoby fizyczne lub prawne spoza
grona Członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
Oferty, o których mowa w ust. 4, będą brane pod uwagę pod warunkiem zaoferowania za każdy metr kwadratowy
powierzchni użytkowej, cen nabycia nie niższych niż określone w §3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
W przypadku terminowego złożenia ofert, o których mowa w ust. 4 i spełniających warunek określony w ust. 5,
w liczbie przekraczającej liczbę pozostałych do sprzedaży po poprzednim etapie składania ofert pomieszczeń
będących częścią nieruchomości wspólnej, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej dokona wyboru ofert zawierających
najwyższe oferowane ceny za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przeciwnym razie będzie miała
ponownie zastosowanie procedura opisana w ust. 4-6.

§5
1. Wspólnota Mieszkaniowa niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali powstałych w wyniku
adaptacji strychu oraz na sprzedaż powyższych lokali oraz – przy spełnieniu wymogów prawa – na sprzedaż
i przyłączenie do istniejących lokali zaadaptowanych pomieszczeń – na rzecz Inwestorów.
2. Wspólnota Mieszkaniowa niniejszym wyraża zgodę na zmianę wysokości udziałów we współwłasności
nieruchomości wspólnej, tj. we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania
działki gruntu w następstwie powstania własności odrębnej lokali oraz na skorygowanie udziałów w odniesieniu
do już wyodrębnionych lokali, która to zmiana będzie polegała na nowym obliczeniu udziałów w nieruchomości
wspólnej, co w konsekwencji spowoduje, że wielkość tych udziałów w odniesieniu do już wyodrębnionych lokali
może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
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§6
Wspólnota Mieszkaniowa wyraża zgodę określoną w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, pod warunkiem poniesienia
przez Inwestorów kosztów wszystkich aktów notarialnych zawartych w wykonaniu tych uchwał oraz kosztów sądowych
stosownych wpisów do ksiąg wieczystych.
§7
1. Wspólnota Mieszkaniowa wyraża zgodę na korzystanie przez Inwestorów z istniejących w budynku przyłączy
gazowych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz istniejącej instalacji elektrycznej dla celów
adaptacyjnych od dnia wydania kluczy do adaptowanych pomieszczeń Inwestorom przez Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej.
2. Inwestorzy zobowiązani będą dokonać wpłat na wskazany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej rachunek
bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, tytułem zwrotu kosztów eksploatacji adaptowanych lokali i pomieszczeń
oraz wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej za okres od dnia wydania kluczy do adaptowanych
pomieszczeń Inwestorom przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, z góry do 10 /dziesiątego/ dnia każdego
miesiąca, w kwotach zgodnych z obowiązującym planem gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej i zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali.
3. Uregulowanie wpłat, o których mowa w ust. 2, będzie warunkiem zawarcia z Inwestorami umów ustanowienia
odrębnej własności lokali i sprzedaży lokali oraz oddania części gruntu w użytkowanie wieczyste.
§8
Wspólnota Mieszkaniowa udziela Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawarcia w formie aktów
notarialnych umów, których stronami będą Inwestorzy i/lub ich: małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie,
wnukowie, spadkobiercy, a których przedmiotem będzie:
a/ ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji i sprzedaży tych lokali,
b/ sprzedaż części nieruchomości wspólnej w postaci zaadaptowanych pomieszczeń w celu ich przyłączenia do lokali,
na rzecz właścicieli lokali, do których pomieszczenia te mają zostać przyłączone,
c/ zmiana wysokości udziałów właścicieli lokali we współwłasności nieruchomości wspólnej, tj. we współwłasności
części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.
§9
Umowy, o których mowa w § 8 zostaną zawarte pod warunkiem, że nie będzie się toczyć postępowanie sądowe
ani administracyjne, w szczególności w trybie art. 34 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stosunku do
nieruchomości położonej przy ul. Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, obręb 5-05-04, działka gruntu numer
ewidencyjny 20, KW nr WA4M/00039883/0.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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