
UCIIWAŁA nr 412009

Zebr an\a oeoh' Waścicieli Lokali WspólnoĘ Mie szkaniowej'' Nad Raszynk{'
przyul. Godebskiego 1 c

z dnia 23 listopada 2009r.

w sprawie

przyj ęcia statutu WspólnoĘ Mieszkaniowej rnNad RaszynĘ''

ogół właścicieli lokali nieruchomości nr Ic ptzy ul. Godebskiego w Raszynie z obrębu' _

Rasąm 01 nr działki ewidencyjnej 1303 nr Księgi WieczysĘ wA1P/0006l734l6 uchwala:

$r

Zatwierdzasię statut Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Nad Raszynką'' w brzmieniu zgodnym
zzałryzrukiem do niniejszej uchwĄ.

$2

stafut Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Nad Raszynką'' stanowi zńącnikdo niniejszej uchwĄ.

,$3

IJchw ała wcho dzi w Ży cie z chwilą podj ęcia.

Raszyn, dnia 23.1 1.2009 r.

.,.



STATUT
\ilspólnoty Mieszkaniowej,,NAI) RASZYNKĄ'

I. Przyjęte definicje

$ 1. Ustawa o.własności lokali z dnia 24 czerwca 1gg4 -tekst jednol ity: Dz. IJ . z 2000 r. Nr 80, poz. 903 7.e lłn.
zwanajest dalej UWL.

$ 2. Ilekroó w niniejszym statucie jest mowa o WspÓI-NgcE, naleĘ przezto rozumieó Wspólnotę
Mieszkaniowądziałającąna podstawie przepisów UwL -1 tworzonąprzez ogółwłaścicieli, których lokale
wchodzą w skład nieruchomości.

$ 3.Ilekroó mowa jest o włłŚcIcIELU LoKALU lub o wł,AŚCICIELU lub CZŁoNKU WSPÓLNoTY,
na|eĘ przezto rozumieó właściciela jednego lub większej liczby lokali, jak równięż ogół wspóhvłaścicieli
lokalu (lub lokali) stanowiącego współwłasność.

$ 4.Ilekroć w statucie jest mowa o ZAR7ĄDZIE wsPoLNoTY lub o ZARZĄDZIE,na|eĘ przezto
rozumieó znządcęopisanego w rozdziale XV statutu, któremu 2 zarządz-anie nieruchomościąwspólną
powierzono na podstawie uchwaĘ podjętej na ZEBRANru WŁAŚCICIELI.

$ 5. Ilekroó w niniejszym statucie jest mowa o NIERUCHOMOŚCI WSPOLNE J,naleĘ przeztorozumieó
nieruchomośó opisanąw s 18 i s 19 niniejszego statutu.

II. Lokal

$ 6. 3 Lokalem jest wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie lub zespoł pomieszczeń, wykorzystywane
zgodnie zprzeznaczeniem na cele mieszkalne lub użytkowe. a Spełnienie tych wymagań stwierdza starosta w
formie zaświadczenia.

's 
7. 5 Lokal stanowi odrębnąnieruchomośó, jeżeli został wyodrębniony czynnościąprawnąlub orzeczeniem

sądowym.

$ 8. 6 Do lokalu moirc prryna|eŻeć jako jego częśó składowa inne pomieszczenie (w szczególności piwnica),
jeżellizostaŁo ono określone jako "prryna|eżme'' do tego lokalu odpowiedniączynnościąprawnąlub
orzeczeniem sądowyin'

TII. Własnośó lokalu

$ 9. Właścicielem lokalu możebyć;osoba ftrycntalub osoba prawną w tym gmina lub Skarb Państwa. Lokal
może stanowió współwłasnośó kilku osób lub/i podmiotów. Prawa wszystkich właścicieli lokali sąrówne - z
wyjątkiem praw zvłiązarlych z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej w tym sĘgłosu przy
popejmow iu uchwał.

$ 10. Wasnośó lokalu powstaje z chwilądokonania wpisu w księdze wieczystej, określającego:

: |) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych.

' 2) wielkośó udziałów w nieruchomości wspólnej prrypadających właściqielom poszczegó_lnych lokali.

.'."
1 zo ort. UWL: '

2y1myśl ort. łOUWL
3 yy myśl ort. 2 ust. 2 UWL
4 za ort. 2 ust. 3 UWL:
5 lry myśl ort. 7 i ort 8 UWL, orazort. 4 Kodeksu cywilnego

yy myśI ort. 2 uŚt. 4 UWL' j



$ 11. Dla celów bieĘcego z.arz.ądzanianieruchomościąwspólnąza dowód własności lokalu można :uuartaó

1) zaświadczenie o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczyĘ, o którym mowa w $ 10
2) umowę notarialną.
3) orzeczenie sądowe.

- jeżeli dokumenty te określają rodzaj,położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego
przynależnych.

$ 12. Roszczenie do własności lokalu, nie poparte dokumentami określonymi w uĘpach 2 i3,nie może byó
uznane.

fV. Prawo do udziału we własności nieruchomości wspólnej

s 13. ' Prawem nierońączrtie zvłiryartym z własnościąwyodrębnionego lokalu jest ldziałwe wspóhlrłasności
nieruchomości wspólnej. Dopóki trwa odrębna własnośó lokali, nie można Ądaó zlriesienia współwłasności
nieruchomości wspólnej

s 14. Nikt nie może zająć; aniuzyskaó prawa do choćby części nieruchomości wspólnej bezzgody wspólnotv
wyrazonej w uchwale właścicieli lokali.

$ 15. * Udziałwłaściciela lokalu we wspóhlrłasności nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi
powierzchni uzytkowej lokalu wTaz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależrych - do łącznej
powierzchni uzytkowej wszystkich lokali oraz pomieszczeń do nich prrynalehtych w obrębie nieruchomości.

s 16.1. Udziałwłaściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej określony jest w księdze
wieczystej wAlP/0006I734l6. Suma udziałów określonych w księdze wieczystej winna równać się 1 (100%).

$ 16.2. Rejestr właścicieli orazprzysługujących im udziałów prowadzi takŻe zarządzgodnie z $ 41. statutu.

$ 17. Udział w nieruchomości gruntowej bęĘcej wspófułasnościąwłaścicieli lokali jest równy udziałowi w
częściach wsp lnych budynku.

v. Nieruchomość wsp lna

$ ta. n Nieruchomoś wsp lnąstanowi grunt oraz wszystkie części budynku iurządzenianieruchomości prry
'Godebskiego lc opisanej w K.W. WA1P/0006I734/6, zwyłączeniem lokali i pomieszczeri dori prrynależnych.

s 19. v/ skład nieruchomości wsp lnej wchodząw szczeg lności: ciągi komunikacyjne w budynku,
pomieszczenia wsp lnego użytku, działka gruntu nr 1303, teren do kt rego wsp lnota uąyskała prawo, jak
r wnież elewacja i dach budynku, a ponadto:

t) urządzenia wodociągowe (do wodomierzy d|aposzczeg lnych lokali włączrrie).
2) wządzenia centralnego ogrzęwania z wyłączeniem grzejnik w w lokalach.
3) instalacje ęlekĘczrre (do zabezpieczeniaprzed,licanikowego dla poszczeg lnych lokali),
4) instalacje gazowe (do zaworu odcinającego przed licznikiem dlaposzczeg lnych lokali)

' '' 5) instalacja domofonowa
6) szyby wentylacyjne i kominowe

; 7) zbiorcza instalacja antenowa

' 8) inne nie wymienione szczeg łowo elementy sfuĄce do użytku wszystkich,:,łaściciel1|gtuti.

s 20.1. Do nieruchomości wspr lnej należąr wnież balkony, pomimo iżsłażądowyłŁczrbgo uĄrtku właścicieli
lokali posiadających'"yj ście na balkon.

7 y1 myśI ort. 3 Ust...l UWL ' ^iC

8 y1 rnyśl ort. 3 ust. 3 UWL '

9 y7 myśI ort. 3 ust. 2 UWL, 
'J



$ 20.2. Koszty remontów i napraw konstrŃcji balkonów oraz barierek ponosi wspólnota. Właściciel lokalu
posiadającego wyjście na balkon jest odpowiedzialny (łącznie z ponoszeniem wydatków) zautrzymanie
nawięrzchnitegożbalkonu w stanie zapobiegającym przeciekaniu i degradacjijego konstrukcji.

$ 20.3. Właściciele lokali z balkonami mająprawo wolnego wyboru nawierzchni na balkonie, któąinstalująi
winni konserwowaó na swój koszt według $ 20.2

$ 21. Prawo troski o stan architektoniczny i estetyczny wszystkich elementów wchodzących w skład
nieruchomości wspólnej leĘ wyŁącntie po stronie wspólnoty reprezentowanej ptzez zarząd.

$22.Bezpisemnej zgody wyrazonej przez wspólnotę zabrania się:
1) zrnian we własnym zakresie kolorystyki nazewnątrz lokalu lub pomieszczeniaprzynależnego.
2) dokonywania we własnym zakresie zrrrian w konstrukcji balkonów lub ich barierek, zabudowywania
w jakikolwiek sposób balkonów i wnęk w elewacji orazprzetrzymywania na balkonach przedmiotów o
znacntych gabarytach.
3) montażu reklam, sryldów i ogłoszeń, chyba żeprzemaczono na nie specjalne miejsce.
4) montażu we własnym zakresie nazsvłnątzlokalu jakichkolwiek elementów, urządzsil lub instalacji
jak anteny, jednostki klimatyzatorów, itp. Z zastrzeżeniem $ 30 ust. 2 statutu.
5) zmian wymiarów otworów okiennych lub wybijania nowych (doĘczy również okien dachowych)'
orazzmian kolorystyki zewnętrmej strony ram okiennych. Wyjątek stanowi $ 30 ust. 1 statutu.
6) montażu zewnętrznych rolet okiennych.
7) działań wewnątrz lub na zewnątznieruchomości wspólnej oraznaterenie naleĘcym do wspólnoty
mogących godzió w ich poszanowanie lub zachowanie istniejącego stanu zgodnie z$2l.
8) wszelkich prac polegających na przebudowie, montażu i remoncie w pozawłasnym lokalem.

$ 23. Sposób korzystaniazkażdej części nieruchomości wspólnej może zostaóunonnowany w regulaminie
zatw ier dzony m uchwałą właścic ieli lokali.

YI. CzłonkowiewspólnoĘ

$ 24. Członkami wspólnoty sąosoby ftzyczrte i prawne będące właścicielami lub ogółem współwłaścicieli
'lokalu w nieruchomości Godebskiego lc w Raszynie.

$ 25. osoba prama będąca członkiem wspólnoty działaw sprawach wspólnoty poprzez swojego prawnego
reprezentanta lub wyzraczonego przez siebie pełnomocnika. Reprezentantem lub pełnomocnikiem może byó
wyłączrie osoba fizy cnn.

$ 26. osoba ftzycma będąca członkiem wspólnoty moŻe działaó w sprawach wspólnoty przezpełnomocnika,
którym może byó dowolna osoba ftzycma Jeżeli lokal stanowi wspóhrłasnośó, jego współwłaściciele
obowią7ani sąwybraó pełnomocnika, który będzie ich reprezentowaó w głosowaniach nad uchwałami
właścicieli lokali i wobec zarządu wspólnoty. W przypadku gdy lokal jest współwłasnościąustawową
małżonków o wystarczy, że wolę wyraża jeden ze współmałżonków.

s 27.1. Pełnomocnicy musządysponowaó pisemnym upoważrieniem, podpisanpptzezwłaściciela lokalu lub
jego.prawnego reprezentanta. W upowaźnieniu musi byó określorty zakres pełnomocnictwa i termin jego
ważności.

s 27 .Ż. Pełnomocnictwo do działań,które wymagają formy notarialnej - w szczsgólności do działań, które
pooiągająza sobązrrriany w stanie majątkowym właściciela lokalu - wymaga poświadczenia 4otarialnego.

't. l'

$ 28. PeŁromocnik może byó wybrany do zarząiltwspólnoĘ jeżeli właściciel lokaiu lĘ/rdżił w .- 
'



VII. Prawa członków wspólnoty

s 29. 'o Członek wspólnoty, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej' ma prawo kor4ystania z niej zgodnie
z jej przemaczeniem i w takim zakresieo w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli,łącntie z
postanowieniami g 21. / S 22. I 523. statutu

$ 30. w zakresie wykorzystania części nieruchomości wspólnej zzstrzegasię prawo właścicieli lokali do:
1) wstawiania w istniejące otwory nowych okien zachowujących oryginalne lvymiary ościeżnic i
skrzydeł oraz ustalony kolor zewnętrmej strony ramy. Właściciel winien poinformowaó wspólnotę (za
pośrednictw em zarz$u) o takim zamiarze.
2) dostępu do pożądanychprzez właściciela mediów lub instalacji (telewizja satelitarna, interne!
klimatyzacją radio CB' Ę.). Wspólnota winna umożliwió wspomniany dostęp lub (w razie braku
możliwości jego zapewnieniaze względu na koszty lub brak możliwości technicznych) uzgodnió z
właścicielem dogodne miejsce i warunki montażu infrastrrrktury najego koszt, po czym wyrazió
pisemną zgodę obejmującą ustalenia.
3) w razie wyższei konieczności do zajęcia części nieruchomości wspólnej przez okres do 3 dni.
Właściciel winien poinformowaó wspólnotę (za pośrednictwem zarządl) o takim fakcie orazzadba|o
zminimalizowanie spowodowanych tym faktem utrudnień.

$ 31. '' Dochody i inne pozytki z nieruchomości wspólnej służąpokrywaniu wydatków zvłiązartychz jej
utrzymaniem, a w części przekłaczającej te potrzeby przypadająwłascicielom lokali propoĘonalnie do ich
udziałów.

s 32. '' Członek wspólnoty ma prawo współdziałaniaw znządzaniu nieruchomościąwspólną. ontaczatow
szczególności:

1) prawo zglaszaniaprojektów uchwał i głosowania nad uchwałami - z sĘgłosu odpowiedniądo
wielkości udziału we współwłasności.
2)czynne i bierne prawo wyboru do zarządu wspólnoty.' 
3) 13 prawo kontroli działalności zarząduoraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej wspólnoty
mieszkaniowej i nieruchomości wspólnej.
4) prawo wglądu w dokumenĘ innych właścicieli lokali, zrrajdujące się w dyspozycjizarządu - jeżeli
mająone młięekz gospodarowaniem nieruchomościąwspólną. Członek wspólnoty nie może
udostępniaó tych danych osobom trzecim.

$ 33. Członek wspólnoty ma prawo korrystania ze wszystkich świadczeń i usług wykonywanych w ramach
planu gospo darczego wspólnoty.

s 34.1. Właściciel lokalu ma wyłączrre prawo czerpaniadochodów i innych pożytków ztegolokalu. Może on w
szczególnościuĘczac nieodpłatnie lub wynajmowaó odpłatnie swój lokal - zzastrzeżzeniem w umowie
uĘczenia lub najmu, że lokal będzie wykorzystywany zgodnie z jego przentaczeniem.

s 34.2. Na arrianę ptzenaczenia lokalu potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej wyrazona w formie
uchwĄ właścicieli lokali.

v[I. obowiązki członków wspólnoĘ

$ 35. Właściciel lokalu ponosi wydatki z-łłiązane zutrzymaniem lokalu zgodnie zart 13 ust. 1 UWL.

10 w myś! ort. ]2 ust. l UWL
1l W myś! ort. 12 ust. 2 UWL
12 w myś! ort .27 uWL
13 w myśI ort .2-9 Ust. 3 UWL }



$ 36. 'o Właściciel lokalu odpowiada za wydatki ałłiązane z zarządzaniem i uhzymaniem nieruchomości
wspólnej 15 - w części odpowiadającej wielkości jego udziafu.

s 37.1. 16 Na pokrycie wydatków o których mowa w $ 36 każdy właściciel wnosi za|iczkiw formie
miesięcznych opłat' płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Stawkę Ęch z.aliczek, wyliczoną na
podstawie planu gospodarczego wspólnoty i aneksów do tego planu, określa uchwała właścicieli lokali.

s 37.2. 17 Uchwała właścicieli lokali możę zwięks4yó kwotę zaliczki przypadającej na konkretny lokal, jeżeli
uzasadnia to sposób korzystania ztego lokalu.

s 37.3. 18 Nie wniesione w terminie za|iczki zsllłukosztów zarządzaniai utrzymania nieruchomości wspólnej
są dochodzone wraz z odsetkami w postępowaniu upominawcz)rn, bez względu na wysokośó zaległości.

$ 38. Członek wspólnoty jest obowią2any stosować się do uchwał właścicieli lokali, o których zastał
powiadomiony na piśmie zgodnie z postanowieniami s ó6 i $ 67 statutu.

$ 39. Członek wspólnoty zobowią.zany jest przestrzegaó postanowień Regulaminów uchwalonychprzez
właścicieli lokali oraz zapewnió przestrzeganie Regulaminów przezwszystkie osoby - zazgodąlub wiedzą
właściciela - przebywające na terenie na|eżącymdo wspólnoty mieszkaniowej.

s 40.1. " Jeżeliwłaściciel lokalu za|egadługotrwale zzapŁatąnalezrych od niego opłat lub wykraczaw sposób
rażący lub uporczywy przeciwko obowią7ującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe
zachowanie czynikorzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota
mieszkaniowa może w Ębie procesu żądać sprz.edazy lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów
Kodeksu posĘpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

$ 40.2. 20 właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

$ 41. '' Właściciel ma obowią'zekzłoŻeniado dokumentacji wspólnoty kopii dokumenfu poświadczającego jego
prawo_własności lokalu. Dokumenty poświadczające własnośó lokalu określono w $ 11 statutu.

s 42.1. Właściciel lokalu ma obowią7ek podania zarządowiwspólnoty swojego adresu do korespondencji oraz
danych wgrałącznika nr. 1 do niniejszego statutu. Właściciel zmieniający na okres dłuższy niż 14 dni
miejsce zamieszkania (siedzibę), powinien powiadomió o tym zarząd.

s 42.2.Waściciel lokalu, który nie powiadomił zarząduwspólnoĘ o swoim adresie lub o znianie adresu,
ponosi odpowiedzialnośó za szkody, jakie mogą wynikaó z braku takiej informacji.

$ 43. Dane o właścicielach lokali będące w posiadaniu zarządttpodlegająochronie zgodnie z ustawiąo ochronie
danych osobowych.

s 44." Na żądanie zarządllwłaściciel jest obowią,zany zenła|ać na wstęp do swojego lokalu, ilekroó jest to
niezbędne do przeprowadzeniakonserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, atakże
w celu wyposazenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. KoszĘ naprawy szkód
spowodowanych ww" c4ynnościami pokrywane sąze środków wspólnoty.

14 w treść ort. 17 UWL
r5 wymienione w ort. 14 UWLl w myśl ort. 15 ust. l UWL
17 w myśl ort. l2 ust.'3 UWL
r8 zo ort. I 5 ust. 2 UWL
re zo ort. 16 ust. I UWL
20 zo ort. I ust. 2.UWL
21 w myśl ort. 29 ust. l e UWL
22 W myśl ort. l3 ust. 2 UWL



DL Zalząłlzanie nieruchomością wspólną

s 45.1. Sposób zarządzanianieruchomościąwspólnąwe wspólnocie jest określony zgodnie
z przepisami rozdziału 4IIWL.

$ 45.2. Zmianasposobu zarządzarianieruchomościąwspólnąwymusza zmiany w niniejszym statucie i 23 możp
byó dokonana Ęlko w umowie notarialnej lub w uchwale właścicieli lokali zaprotokołowanej prz.eznotarilsza'

$ 46.1. Wspólnota zarządza i gospodaruje nieruchomościąwspólnąoruzprowadzi roz|iczeniaz właścicielami
lokali i innymi podmiotami dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

s 46.2. organami wspólnoty 1ą
1) ZEBRANIE wŁAscIcIELI LoKALI.
2) ZARZĄD.
3) ADMINISTRATOR' o ile na skutęk uchwaĘ właścicieli lokali, zarządwspólnoty podpisał z nim
umowę o zarządzanie (adminisbowanie) nieruchomością.

$ 47. Najwyż sząwŁadząwspólnoty mieszkaniowej jest ZEBRANE WŁAŚCICIELI LOKALI. 2a Doiego
wyłącznej kompetencji naleĘ podejmowanie decyzji w formie uchwał we wszystkich sprawach
przek'raczających zakres zwykłego zarządu (zarządzania) 25, a ponadto: .

1) wybór zarządu lub członków zarządu, atakżę ich zawieszenie lub odwołanie
2)wyrażenie zgody napołąszenie dwóch i więcej lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną
nieruchomośó lub podział lokali.
3) wyrażenie zgody na zmianę przęT|aczęnia lokalu.
4) udzielenie zarządowi pehromocnictw do zawierania umów stanowiących czynności przekaczające
zakres zwykłego zarządu (zarządzańa) w formie prawem przewidzianej.
5) 26 udzielenie zarządowi absolutorium zptowadzonej przezniego działalności.
6) 'aaprobowanie treści umowy o z.arządzanie (administrowanie) nieruchomościąwspólnąz
administratorem oraz udzielenie zarządowi pehromocnictwa do jej z.awarcia.
7) uchwały dotyczące statutu i regulaminów wspólnoty.

X. UchwaĘ Właścicieli lokali

s 4s.1. Decyzje właściciele lokali podejmująw drodze uchwĄ 27, większością głosów ogófu właścicieli liczoną
według wielkości udziałów, chyba że w uchwale podjętej w tym Ębie postanowiono, Że w określonej sprawie
na każdego właściciela przypadajeden głos - zzastzęŻeniem $ 48.3.

s 48.2. 28 Jeżelisuma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większośó udziałów należy do
jednego właścicielą głosowanie wedfug zasady, Że nakażdego właścicielaprzypadajeden głos, wprowadza się
na wniosek właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej I/5 udziałów w nieruchomości wspólnej '

s 48.3. Wniosek o zmianę zasady głosowania, o którym mowa w $ 48.1. winien być z$oszony na piśmie przed
głosowaniem lub dołączony do wniosku o przeprowadzenie głosowania albo do wniosku o zwołanie zebrarńa.
W trakcie zebrania właścicieli lokali wniosek może byó zgloszony ustnie - w takim przypadku treśó wniosku
oraznazwiskawłaścięieli,l<tórzy głosowali zajego przyjęciem, wrazzprzypadającymi im udziałami w
nieruchomości wspólnej musząbyó wpisane do protokofu zebrania.

$ 49. w głosowaniach nad uchwałami może uczestnicryó właściciel lokalu (lub pełnomocnik - o którym
mowąw s 25. / s26. /s 27.1. / s27.2. statutu), o'ile spełniony został obowiąpek wynikający z $ 41. statutu

:

'

23 W myśl ort. l B ust. 'l i 2q UIVL
24 W myśl ort. 22 vst. 2 UWL
2s wymienionych w ctrt', 22 vsI 3 UWL
26 w myś! ort. 29 usf ,2 UWL , ','., . ' . 

.

27 zgodnie z ort.23 ust .2 UWL
28 zo clrt. 23 ust.' 2o UWL , ,



$ 50.'n W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd wspólnoty moŻe Ądaó
rozstr4ygnię cia przez sąd' którego orzeczenie zasĘli uchwałę właścicieli.

$ 51.'o Uchwałę właścicieli lokali można podjąó w Ębie indywidualnego zbierania głosów przezzarząd
wspólnoty. Szczególnie w przypadkach:

1) jeżeli uchwała musi byó podjęta w Ębie pilnym. Zarządmusi w takim wypadku przedstawić
właścicielom odpowiednie uzasadnienie na piśmie.
2) jeżelri koszt zwołaniazebrania byłĘ niewspółmiernie duĄ w stosunku do wagi sprawy będącej
przedmiotem uchwały.
3) uchwałą którąpoddano pod głosowanie na zebraniu, nie uzyskała wymaganej większości, ale z
analizy rezultatów głosowania wynika, żemoże takąwiększośó uąyskaó dzięki głosom właścicieli
którzy w głosowaniu na zebraniu nie uczestniczy|i.

$ 52. '' Uchwała może byó wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze
indywidualnego ich zbieranią ztym Że żnden właściciel nie może oddaó głosu na obydwa sposoby.

$ 53. Uchw ałęuwaiasię za podjęĘ z dniem, w którym oddano za niąwiększośó głosów właścicieli lokali.- '

liczoną zgodnie z przepisami art.23 ust. 1 i 2 tIwL.

XI. Zebranie włŃcicieli lokali

$ 54. Zebrania właścicieli lokali są
1) corocane (z-łłyczajne) - zwoływane zgodnie zprzepisarti art. 30IIWL - to jest nie pózniej niż w
pierwszym kwartale każdego roku
2) nadzvł.vczEne - zwoĘwane w celu podjęcia uchwał właścicieli w sprawach przel<raczających zakres
zrlvykłego zarządu(zarządzania) oraz sformułowania zalecefiwłaścicieli dlazarząduwspólnotyw
sprawach bieĄcych.

$ 55. '' Przedmiotem zebraniacorocanego (złłyczajnego) powinny byó w szczególności:
1) sprawozdanie zarządl wspólnoty z rccmej działalności.
2) ocena pracy zarząd'łt i administratora oruz udzielenie absolutorium zarządowi.
3) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządz'ania(gospodarowania) nieruchomościąwspólnąi
opłat na pokrycie kosŹów z.arządzarńa (gospodarowania).

$ 56. Wraz zzawiadomieniem o zebraniu corocznym zarząd doŚarcza pisemnie każdemu właścicielowi: '

1) sprawozdanie zwykonania planu gospodarczego w roku minionym,
2) plan gospodarczy wspólnoty na rok bieżący.

$ 57. Zebrania zwoĘwane sąptzezzarządwspólnoty, za wyjątkiem $ 60. i $ 64. - Zarząd wykonuje wszystkie
czynnościorganizacyjnezwiązanezprzygotowaniemzebrania.

$ 58. Zebrania zrvofuje się w czasie wolnym od pracy, w lokalu zdolnym pomieśció wszystkich właścicieli
lokali.

s 59.- '' o zebraniu zarządwspólnoty zawiadaniaka:żdego właściciela na piśmie przynajmniej na7 dniprzed
terminem zebraniąpodając termin, miejsce i porządek obrad. Wrazzzawiadomieniemzarząddostarcza
kżdemu właścicielowi projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowań.

2e zgodnie z ert. 24 L)WL
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s 60.'o Jeżelizebranie coroczne nie zostało zwołane przuzz.ar7'ądwspólnoty w do końca pierwszego kwartału
roku, może j e złłołaókażAy z właścicieli lokali.

$ 61. Zebranie nadzwyczajne zrvołuje się 35, z inicjatywy zarząduwspólnoty albo na wniosek właścicieli lokali
dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

$ 62. Zarz$wspólnoty ma obowiązek zwołaó zebranie nadzłłyczajnew ciągu 30 dni od złożeniawniosku, o
którym mowa w $ 61. _ chyba że wnioskodawcy proponujątermin pózriejsry - w takim prrypadku obowiąguje
termin wskazany przez wnioskodawców.

$ 63. Wniosek, o którym mowa w $ 61, powinien zawieraó określenie spraw' które mająbyó przedmiotem
obrad, atakże projekty uchwał.

$ 64. Jeżeli zatząd wspólnoty nie zwołał zebranianadzwyczajnego w terminie określonym w $ 62., może je
zvł ołac kuŻdy właścicie l lokalu.

$ 65. Właściciel, który jako pierwsry złłołałzebranie w Ębie $ 60. lub s 64. - może Żądaóod wspólnoty
zwrotu kosŹów organizacji zebrania,łącnie zwynagrodzeniem za włożonąpracę. Kwotę na pokrycie tych._
kosztów potrąca się z wynagro dzenia zarządu wspólnoty.

XIII. Powiadomienia o treści uchwał i ich wykonanie

$ 66.'u o treści kazdej podjętej uchwaĘ zarządwspólnoty powiadamia każdego właściciela lokalu w formie
pisemnej - za pokwitowaniem, zawierającym podpis i datę przyjęcia powiadomienia.

$ 67. Jeżeli zarządwspólnoty nie zdoła w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwĄ uzyskaó pokwitowania, o
którym mowa w $ 66. - kieruje do właściciela lokalu (pod adres wskazany zgodnie z$ 42.l. statutu.) |istza
potwierdzeniem odbioru - zawierający treść uchwĄ. Za datę powiadomienia uanaje się w takim wypadku datę
stempla pocztowego.

$ 68. Waściciel lokalu nie jest obowią.zany stosowaó się do uchwĄ' o której treści nie został powiadomiony na
piśmie.

$ ó9. UchwĄ właścicieli lokali wykonuje zarządwspólnoty.

$ 70. '' Właściciel lokalu może zask'arĘó uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub
ze statutem (umową) wspólnoty, albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządz-ania nieruchomością
wspólną lub w inny sposób naruszó jego interesy.

$ 71. '' Powództwo' o którym mowa s 70. - może byó wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w
terminie 6 Ęgodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia
wytaczającego powódźwo o treści uchwĄ podjętej w Ębie indywidualnego zbierania głosów.

s72.'n Zaskarżonauchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia
sprawy.
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)ilV. Dodatkowy elektroniczny system głosowania

$ 73. Drogąosobnej uchwĄ właścicieli lokali może zostaó zaaprobowany dodatkowy sposób podejmowania
uchwał i decyzji - drogą elektroniczną - za pomocą sieci Internet i systemu administrowanego przez zarząd
wspólnoĘ.

s 74.1. Systern, o którym mowa w $ 73. powinien szczególnie w procesie głosowania zapewnió właścicielowi
lokalu bezpiecmąautoryzację swojej osoby w systemie, by umożliwió administratorowi systemu jednomaczrą
identyfi kacj ę właściciela.

sl4.z.Uchwała o której mowa w $ 73. określaó powinna między innymi:
1) sposób i termin powiadomień właścicieli o głosowaniach w Ębie elektronicznym.
2) sposób i miejsce dyskusji nad pomysłami, ideami i projektami uchwał.
3) sposób powiadomienia członków wspólnoty o podjęĘch za pomocą systemu uchwałach i decyzjach.
4) zakre.s spraw podejmowanych w elekhonicznych głosowaniach- zbezvłzględnym wyłączeniem
decy zji a0 pr zek'r aczaj ących zakres zrłrykłe go zarządll (znządzania).
5) sposób archiwizacji uchwał w formie dokumentu lub trwałego nośnika danych.
6) tryb zglaszaniapĄektów uchwał.

s 74.3. Sposób o którym mowa w $ 73. nie może zastąpió corocnrego (zvłyczajnego) zebrania właścicieli lokali.

XY.Zarąd wspólnoty

$75.Zarządwspólnoty z,rłany również Zarządemskłada się z dwóch do czterech członków wybieranych na
roczną kadencję na skutek uchwaĘ podjętej na zebraniu właścicieli lokali.

$ 76. Do zarząduwspólnoty może być wybrana wyŁącnieosoba ftzycna.

s 77. o' oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają łąc nie pwynajrnniej dwaj członkowie zarządu.

s 78. o' Zarządwspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogąbyć w kazdej chwili, na mocy uchwĄ
właścicieli lokali, zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

s 79. u' Do wyłącmej kompetenejiz.arządunaleĘ kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i
reprezentowanie jej, zarówno nazewnątzjak i w stosunkach międry wspólnoĘa poszczególnymi
właścicielami lokali.

s 80. * Wszystkie czynności nie zasttzeżone dla zebraniawłaścicieli lokali zgodnie z$ 47. statutu - wykonuje
w imieniu wspólnoty zarząd.

$ 81. Do zadńzarząduwspólnoĘ naleĘ w szczegó1ności:
1) wykonywanie uchwał właścicieli lokali.
2) prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości wspólnej w tym:

i i a) technicznej (budowlanej, powykona'wczej i ksiązki obiektu budowlanego),
b) prawno-majątkowej: aktualizowany spis (wg załączni|<a nr. 1 do niniejszego statutu.)

.' właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
c) gospodarczej (plany gospodarcze wspólnoty, aneksy do tych planów i rapoĘ z ich
wykonania). ;
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3) prowadzenie ewidencji kosztów i prrychodów wspólnoty oraz dokonywmierczliczeńz
właścicielami lokali z tytlłłu kosżów utrzymania nieruchomości wspólnej.
4'1zawieranie umów z wykonawcami, usługodawcami i świadczęniodawcami, obsfugującymi
nieruchomośó wspólną.
5) opracowywanie projektów uchwał właścicieli lokali i przeprowadzanie głosowań nad uchwałami.
6) organizacj a zebrań właścicieli lokali.

$ 82. o' Właściciel lokalu pekriący obowią7ki czŁonkazarządamoże Ądać, od wspólnoty wynagrodzenia
odpowiadająoego uzasadnionemu nakładowi pracy.

$ 83. Zarząd jest obowią4any prowadzió dla nieruchomości wspólnej rachunkowośó finansowąopisanąw $ 84.,
oraznu dokonywaó rozliczeńprzez rachunek bankowy i składaó ze swej działalności roczle sprawozdanie.

s 84. o' Zarządwspólnoty może prowadzió rachunkowość i sporządzaó roczne sprawozdanie finansowe w
sposób uproszczony'

1) Rejestruje się wsrystkie przychody, koszty i środki pieniężne orazzłłiązane z@rozrachunki.
2) Ewidencja powinna zapewniaó uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia roczrego
sprawozdania finansowego' a nlńaszpzaustalenie:

a) wielkości prrychodów w postaci należnych opłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów
gospodarowania i zarządzania nieruchomością wspólną oraz innych prrychodów
b) wielkości kosztów gospodarowania i zarządzania nieruchomością wspólną a w
szczególności wydatków na remonty i bieżącą konserwację, opłat za media dla nieruchomości
wspólnej, wydatków z$lftaubezpieczenia, podatków i innych opłat publicaroprawnych (z
wyjątkiem pokrywanychprz.ezwłaścicieli na swoje lokale)' wydatków na utrzymanio porządku
i czystości, wynagrodzeń administratora oraz innych opłat.
c) stanu rozrachunków (naleźności i zobowią4ań) oraz stanu środków pienięzrych.

s 85. n'Na żądanie właściciela lokalu zarządwspólnoty ma obowiąek udzielió mu stosownych informacji.
$86.Zarząd wspólnoĘ może powierzyó częśó lub całośó swoich obowiązków administratorowi
(profesjonalnemuzarządcy) na podstawie zawieranej z nim umowy.

$ 87. Administratorem może zostaó;
1) osoba ftzycnta - członek wspólnoty.
2)kuŻda inna osoba ftzycma pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
3) osoba prawna posiadająca stosowne uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami.

$ 88. Wspólnota w formie uchwaĘ właścicieli lokali zatwierdza treśó umowy o której mowa w $ 86. oraz
udziela zarządowi pełnomocnictwa do jej zawarcia.

$ 89. Nadzór nad wykonaniem umowy o administrow anie (zarządzanie)nieruchomościąnale:f do zarządtt
wspólnoty.
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$ 91. Uchwałami właścicieli lokali -"*u":;::.'";'Jll* obowiąujące wszystkich członków
wspólnoĘ i lokatorów.

$ 92. Środki finansowe wspólnoty mieszkaniowej sąprzechowywane na rachunkach bankowych należących do
wspólnoty. Ęsponentami tych rachunków sączłonkowie zarządu i administrator jeżeli zapisano tak w umowie,
o któĘ mowa w $ 86 statutu.

$ 93. WspóInota w drodze uchwĄ określa sposób roz|iczenia właściciela zamedia dostarczane do lokalu oraz
do nieruchomości wspólnej.

s 94. W zakresie nie uregulowanym statutem obowią.zująprzepisy Ustawy o własności lokali oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.



Załączniknumer 1

do Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej ,,NAD RASZYNKĄ'' tworzonej przez właścicieli lokali
w nieruchomości położonej przy ul. Godebskiego lc w Raszynie

UCIIWALOI\IEGO W dniu 23.11.2009 r.

WZoR FoRMULARZA WYKAZU DANYCH DLAKAŻDEGo LoKALU ZBIERANYCHPRZEZ
ZARZĄD:

1 numer lokalu

2
imię inazwisko lub nazwa
właścicie1a/i

3 adre s zamieszkania/sied ziby

4 adres do korespondencji

5 p o wi e r zcl'nia uŻytko wa 1 o kalu

6
p owi e r zchtnia wŻytko wa
p omi e szczen przynaLeŻny ch

7 udział w nieruchomoŚci wsp lnej

8 numery wodomieruy

9 numery ciepłomierzy

t0 nume r I y telefonu kontaklowego

11 * adres e-mail

T2
inform acja o udzielonych
pełnomocnictwach właŚciciela
wobec wsp lnoty

13 wz r podpisu/ w

*pole' nieobowią.zkowe

Spis może zawierać r wnież inne dane niezbędne dla prawidłowego zarządznlia nieruchomośęiąwsp lną.

S2. ,"1'.' '':';:'
Spisy, wykazy i pozostałe zbiory zawierające dane osobowe będące w posiadciniu ,orrąi, irpolnoĘ nie

mogąbyć wykorzystytwane d9 innych cel w niż te, dla kt rych zostały zebrcme. Każdy fniesŻlwniec

nieruchomośc,i ryn łrciwo daśitęa do treści swoich danych oraz ich poprawia7ia.

i)


