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Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 zawiadamia,
że uchwała nr 18/2009 została podjęta.
.........................................................................................
Uchwała Nr 18/2009
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie
Obręb 5-05-04 działka gruntu nr ewidencyjny 20 KW nr 39883
w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i sprzedaż lokali powstałych w wyniku adaptacji
części wspólnych nieruchomości.
„Na podstawie: art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. Nr 80 z 2000r., poz. 903 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Wspólnota Mieszkaniowa niniejszym wyraża zgodę na adaptację, zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej –
strychu o powierzchni adoptowanej około 237m² (dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych), znajdującego się na
piątym piętrze budynku, na trzy samodzielne lokale mieszkalne dla Anny Pawłowskiej, Grzegorza Krzyżan i Jacka Mazela
oraz na powiększenie lokalu nr 49, właścicielem którego jest Witold Flak, o pomieszczenie gospodarcze. Anna Pawłowska,
Grzegorz Krzyżan, Witold Flak i Jacek Mazela zwani są dalej inwestorami.
§2
Prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 209/04/Ś z dnia szesnastego
listopada dwa tysiące czwartego roku (16-11-2004) oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego.
§3
Cena za wyodrębnione lokale i pomieszczenie przyłączone do istniejącego lokalu została ustalona na kwotę 6 535 złotych za
jeden metr kwadratowy zgodnie z operatem szacunkowym z dnia jedenastego września dwa tysiące dziewiątego roku (1109-2009), sporządzonym przez panią Renatę Dobosz-Krasowską, uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wskazanego
przez Zarząd Wspólnoty i na koszt Wspólnoty. Cena nabycia zostanie ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
zaadoptowanej powierzchni i ustalonej przez rzeczoznawcę ceny jednego metra kwadratowego powierzchni strychu. Dla
uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych ustala się, że podstawą wyceny będzie aktualna wartość rynkowa metra
kwadratowego powierzchni użytkowej strychu w stanie technicznym sprzed adaptacji, natomiast jako powierzchnię użytkową
strychu przyjmuje się 100% powierzchni pomieszczeń o wysokości 2m 20cm i większej oraz 50% powierzchni pomieszczeń
o wysokości co najmniej 1m 40cm i mniejszej niż 2m 20cm.
§4
Wspólnota mieszkaniowa niniejszym wyraża zgodą 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 istniejącego lokalu zaadoptowanego pomieszczenia – na rzecz Inwestorów.
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§5
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.
§6
Wspólnota Mieszkaniowa wyraża zgodę określoną w § § 4 i 5 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 z istniejących w budynku przyłączy gazowych,
wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz istniejącej instalacji elektrycznej.
2.Inwestorzy zobowiązują się dokonać wpłaty na rachunek bankowy Wspólnoty, tytułem zwrotu kosztów eksploatacji lokali i
wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty za okres od dnia uprawomocnienia pozwoleń na budowę do dnia 17
/siedemnastego/ grudnia 2009 /dwa tysiące dziewiątego/ roku w kwocie określonej na podstawie obowiązującego planu
gospodarczego dla Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie.
3.Od dnia 17/siedemnastego/ grudnia 2009 /dwa tysiące dziewiątego/ roku Inwestorzy zobowiązują się dokonywać wpłat
zaliczek na koszty eksploatacji zaadoptowanych lokali i fundusz remontowy Wspólnoty, z góry, do 10 /dziesiątego/ dnia
każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującym planem gospodarczym i przepisami ustawy o własności lokali.
4.Ustala się, że terminowe uregulowanie wpłat, o których mowa w ustępach 2. i 3., będzie warunkiem zawarcia przez Strony
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 umów notarialnych:
a/Ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji i sprzedaży tych lokali na rzecz
Inwestorów i/lub ich małżonków,
b/Sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci zaadoptowanego pomieszczenia w celu jego przyłączenia do lokalu,
na rzecz właściciela lokalu, do którego pomieszczenie to ma zostać przyłączone,
c/Zmieniających wysokość udziałów właścicieli lokali we współwłasności nieruchomości wspólnej, tj. we współwłasności
części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.
§9
Umowy, których mowa w § 8 zostaną podpisane 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.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.........................................................................................
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Tryb głosowania : mieszany
Uchwałę podjęto następującą ilością udziałów:
za uchwałą głosowało 0,5121 udziałów
przeciw uchwale głosowało 0,1012 udziałów
wstrzymało się 0,0210 udziałów

Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest akt notarialny Rep. A nr 5150/2009, akt notarialny Rep. A nr 416/2011 oraz akty
notarialne indywidualnego głosowania.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
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