
UCHWALA NR 111201 4 
z dnia 14 maja 201 4 roku 

Zarzqdu Spofdzielni Mieszkaniowej "Przefom" w Minsku Mazowieckim 

" spra\\ ie: ustalenia wysokosci i podzialu koszt6w r ealizacj i zatlania inwestycyjnego pod nazw~: 
"Prze budowa nawierzchni na dzialce nr ew. 3941125 stanowi~cej wjazd do zespolu 
garazowego przy ul. Okrzei 27 w Miilsku Mazowieckim" . 

Dziafajacc na podstawie § 4 ust. 4 pkt. 2, § 58 Ust. 2 w zwia,zku § 56 LISt. 2 oraz § 109 LISt. 1 i 2 Statutll 
spot zieln i odnosnie wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwcr "Przeb udowa nawierzchni na dziake Ill' ew. 
39-+ 1/25 stanowiqeej wjazd do zespofLi garazowego przy ul. Okrzei 27 w Millsku Mazowieckim" Zal'zqd 

p6tdzi Ini Mi eszka nio wej "PrZefOI11" postanawia: 

§ I 

stalic 0 tateemy koszt real izacj i zadania inwestycyjnego przebudowy naw ie rzchni wjazdu do zespofu garazolVego 
Pf'ZJ lil Okrzei 27 w Minsku Mazowieckil11 wg przetargu na kwot~ 110.000,00 zf brutto (slownie: sto dziesi~c Iys i~cy 
zlol; eh) 

§ 2 

Zadan ie okreslone w § I sfinansowac w nast~pLljqcy spos6b: 
I. 	Zaklad M i~sny "Wierzejki" Pludy, gm. Trzeb ieszow, ktol'emll przysluguje sfuzebnosc dojazdu po dziaJce 

nr ew. 3941 /25. obciqzyc kwotq 25.000,00 Zf brLltto zgodnie z zawarta.. odr~bna.. w tym przedmiocie 1I1TIOw a.. 
Z dn ia 29.04. 20 14 r., 

2. pozostala.. kwota.. w wysokosci 85000,00 Zf brutto: 

a) I I r% tj. kwotq 63.748,00 zl brutto obcia..tyc fundusz remontowy Spofdzielni, 

b) 1\ 25% tj. kwotq 21.252,00 Zf brutto w cz~sc iach rownych po 1. n1 ,00 Zf brutto obciqzyc osoby, kt6rym 


przysluguje sp6fdzielcze prawo do garaty zlokali zowanych na dziake nr ew. 8197 po!ozonej w Millsku 
Mazowieckilll oraz wfascicieli garazy, na rzecz kt6rych w aktach notarialnych Repertoriulll nr 428/20) 4 
z dn. 24.01.20 14 r. oraz nr 277/2014 z dn. 06.05.2014 r. ustanowiono sluzebnosci gruntowe polegaj'lce na 
pra \1 ie przechodu i przejazdu przez dzialk~ oznaczonq nr 3941125. 

§ 3 

Koszty przebudowy na'vv ierzchni ponleslone przez osoby, kt6rym przysfuguje spofdzielcze prawo do garazu 
. zal i z one zostanqjako pod wyzs ze nie wkladu budowlanego zwia..zanego ze spo!dzielczYIll prawel11 do garazu . 

§ 4 

\V oparciu 0 postanowienie § 56 ust. 2 Statutu wezwac osoby, kt6rym przysfuguje Sp6fdzielcze prawo do garazu 
do lIzu pel nienia wkladu budowlanego zwia..zanego z tym prawelll w wysokosc i po 1.nl,00 zl brutto na kazda.. 
z ni eh. do wpfacenia kwoty na konto Spoldzielni 0 nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 W terlllinie do 
30.06.201 4 roku. 

§ 5 

\\' opareiu 0 an. 289 § 1 k. c. \.vezwac Zakrad Miysny "Wierzejki" do wpfacenia kwoty w wysokosci 25.000,00 Zf 
brutta, zas wjascic iel i garaZy, na rzecz kt6rych lIstanowiono Sfuzebnosci gruntowe do wpfacenia nal eznosc i 
\\ \\~ sokosc i po I. n L00 zl brutto na kazdego z 11 ich na kOl1to S p6ldzi e In i 0 nr 30 1 020 4476 0000 8702 0018 
1388 \.\ te rllli ni e do 3006.2014 roku. 

§ 6 

Uc hwala \\chodzi IV zycie z dniem podj~cia. 

ZARZAD 

http:24.01.20


UZASADNIE N IE 

ZC!odnie z Uchwalct Rady Nadzorczej Sp6!dzielni nr 14/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie planu 

relllonlll i konserwacji na rok 20 14 zobo w iqzano Zarzqd Sp61dzielni Ill.in. do przebudowy z uwagi na zly stan 
t<::chniczny naw ierzchni terenll cz~sci dzialki oznaczonej nr ew. 394 1/25 obcictzoncj sluzebnoscict doj(lzdu do 

zespolu garazowego usy tuo wa nego na dzialce gruntu oznaczonej nr ew. 8197 przy ul. Okrzei 27 w Minsku 
Mazowieckim. Po w ierzchnia dzialki, kt6rej dotyczy przebudowa nawierzc hni wynosi 870 m". 

W wyni ku przeprowadzonego przetargu koszt realizacji powyzszego zadania wynosi IIO.OOO,OO :;J brutto 
\s to\\n ie: sto dziesi~c tys i~cy ztotych). 

Zak!ad Mi~s ny "Wierzej k i" Ptudy, gm. Trzebiesz6w, na rzecz kt6rego aktem notarialnYIll ustanowiono 
po dzi atce nr ew . 394l/25 sluzebnosc dojazdu do zaplecza pawilonll firmo wego znajdujqcego s i~ na dzialce 
nr ew. 394 1/ 15 przy ul. Wyszyllskiego 30, decyzjC\. ZarzC\.du zgodni e z zawartC\. UIllOWq z w!asnych srodk6w 
pokl'yj e c z~sc koszt6'vv przebudowy nawi erzchni w wysokosc i 25.000 ,00 Zf brutto. Powyzsza kwota obniza koszt 

\v yko nania zadania przypadajC\.cy na pozostale osoby zobowiC\.zane do wysokosci 85.000,00 zt brutlo. 

PrzedmiotowC\. uchw a!C\. ZarzC\.d postanow d, iz pozostate srodki na pokrycie koszt6w przebudowy 
\', kwoci e 85.000,00 zl brutto w 75% tj. 63 .748,00 zl brutto pochodzic b~dC\. ze srodk6w funduszll reillontowego, 
nato illiast pozostale 25% tj. 21.252,00 zl brutto pokryjq osoby, kt6rym przy sluguj e sp6tdzi elcze pra wo do garazLJ 
oraz wlascici ele garazy, na rzecz kt6rych llstanow iono sluzebnosc grllntowC\. po legajC\.cC\. na praw ie przechodll 
i przej azdu przez dziafk~ oznaczonC\. nr 394J/25, w jednakowej wysokosci po 1.77 1,00 zJ brutto (stownie: jeden 
tysiqc sied emset siedemdziesiC\.t jeden zlotych) od kazdego zobowiC\.za nego. 

Udzial w wyso kosci 25% w kwocie 85.000,00 zl brutto ustalony zosta! w oparciu 0 zakres 

pov, ierzchniO\\ )' korzystania z przejazdu przez w skazane powyzej osoby i kt6ry stanowi lqcznq powi crzchnit;; 

2 17.5 6 me stanow iC\.cC\. dwa pas)' dojazdowe od stron y p61nocnej oraz poludniowej zespolu garazowego 
o szero kosci 6,00 rn i dlugosci 18,13 rn kazdy z nich. 

Obow iqzek pokrycia cz~sci koszt6w w stosunku do wlascicieli garaZy, na rzecz kt6rych ustanowiollo 
stuzebnosc gruntow a, wynika z art. 289 § 1 k.c ., kt6ry naklada na te osoby jako ws p6t wtascicieli nierLichOllloSci 
\\! adnC\.cej obowiC\.zek sol idarnego utrzyrnania w naleZytyrn stanie urzqdzel' potrzebnych do wy kony wani a 
stuzebnosc i gruntowej. 

W przypadku os6b, kt6ryrn przysluguje sp61dzielcze prawo do garazu, zgodnie z § 56 USt. 2 Statutu 

Sp6tdz ielni zobowi C\.zane sC\. one do uzupernienia wktadu budowlanego w zwiC\.zku z przebudowC\. nawierzchni. 

ReasurnujC\.c powy Zsze postan ow iono jak w sentencji . 

Od nin iejszej Llchwaly sluzy zainteresowanYIll prawo wni es ienia odwolania do Rady Nadzol'czej 
Sp61dziel ni w terrninie 14 dni od jej dor~czenia. 

ZARZAP 

Ot rzy mujq: 
1. Kubicki Aleksander 

Kielak Krzysztof 

.J . Macios Marcin 

4. Kul igo wska Malgo rza ta 
S. Sasin Wa nda \ 
6. God o\.vs ka HaJina 
7. Ostrowski j arosfa w 
8. Za wada Beata Danuta 
9. Kupiri ska-Dzik Lucyna 
10. Po lkowska-Pac hni k l'v1ariola 
I I . Bo-howicz Stefan 
12 . Zaklad Mi~sny "W ierzejki" 
13 . a 'a 

(adresy zobowiqzanych waktach) 

http:stanowiC\.cC
http:legajC\.cC
http:przypadajC\.cy
http:ZarzC\.du

