
UCHWAŁA Nr 1/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
w sprawie: ustalenia trybu głosowań nad uchwałami.  
 
Właściciele lokali na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 
2015 poz. 1892) postanawiają, iż w sprawach objętych porządkiem obrad niniejszego Zebrania w pkt 3-4 
oraz 6-10 przyjmują zasadę głosowania :  
1) jeden właściciel - jeden głos *  
2) wielkością udziałów *  
(* - niepotrzebne skreślić)  
Wzór karty do głosowania zawarto w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
…………………………………..      …………………………………………  
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 Właścicieli.  
Nie głosowało 8 Właścicieli.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 2/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Odnowiciela 3” za okres 
01.01.2015 – 31.12.2015.  
 
Właściciele lokali na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1892) postanawiają :  
 
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Wspólnoty za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.  
 
 
 
Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 Właścicieli.  
Nie głosowało 9 Właścicieli. 

 



UCHWAŁA Nr 3/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej „Odnowiciela 3” za okres 
01.01.2015 – 31.12.2015 .  
 
Właściciele lokali na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 
z 2015 r.) postanawiają :  
 
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Dawidowi Jakubowskiemu za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.  
 
 

Przewodniczący 

Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 Właścicieli.  
Nie głosowało 9 Właścicieli.  
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 4/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
w sprawie: ustalenia stawek funduszu remontowego dla garaży  
 
Właściciele lokali zgodnie z ustawą o Własności Lokali z dnia 24.06.1994r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1892) 
postanawiają:  
 
1. ustalić stawkę funduszu remontowego dla garaży położnych w budynkach przy Odnowiciela 3 w Iławie 
w wysokości 0,50 gr za jeden metr kwadratowy powierzchni garażu.  
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 2 Właścicieli.  
Nie głosowało 9 Właścicieli. 

 

 



UCHWAŁA Nr 5/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016r. 

 
w sprawie: planu gospodarczego na 2016 r. oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów 
zarządzania nieruchomością wspólną w 2016 r.  
 
Właściciele lokali na podstawie 22 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o Własności Lokali z dnia 24.06.1994r. (t.j. Dz. U. 
z 2015 poz. 1892) postanawiają:  
 
1. Przyjąć do realizacji przedstawiony projekt planu gospodarczego na 2016 r., stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.  
2. Ustalić wysokość opłat na pokrycie kosztów eksploatacji oraz zatwierdzić zaliczki na media komunalne 
dla nieruchomości wspólnej:  
 
1. Zaliczka na opłatę eksploatacyjną  
(stawka miesięczna za 1m² pow. użyt.):  
- mieszkanie        1,00 zł 

- garaż         0,74 zł  

2. Opłata dla zarządcy za zarządzanie  
(stawka miesięczna za 1m² pow. użyt.):     0,60 zł  
3. Obsługa konserwatorska  
(stawka miesięczna za 1m² pow. użyt.):     0,14 .zł  
4. Fundusz remontowy lokale mieszkalne/garaże  
(stawka miesięczna za 1m² pow. użyt.):           0,70/0,50 zł  
5. Zaliczka na opłaty za media komunalne:  
a. Zaliczka miesięczna na C.O. za 1m² pow. użyt.    2,70 zł  
b. Zaliczka na podgrzanie C.W. za 1m³     16,00 zł  
c. Stawka za zużycie Z.W. za 1m³      8,22 zł  
d. Stawka za odpady komunalne od osoby    11,00 zł  
e. Opłata za licznik od 1 szt.      1,50 zł  
f. Opłata za domofon od 1 zasobu     1,00 zł  
 
3. Stwierdzić, że postanowienia niniejszej uchwały obowiązują z mocą od dnia 01.01.2016 r.  
 
 
 
Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 Właścicieli.  
Nie głosowało 8 Właścicieli. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr 6/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej  
 
Właściciele lokali zgodnie z ustawą o Własności Lokali z dnia 24.06.1994r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1892) 
postanawiają:  
 
przeznaczyć nadwyżkę finansową z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.762,97 zł na pokrycie straty z tytułu 
zużycia zimnej wody w wysokości 1.075,61 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.687,36 zł przeznaczyć na 
fundusz remontowy Wspólnoty.  
 
 
Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 Właścicieli.  
Nie głosowało 8 Właścicieli. 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/2016 
Zebrania Właścicieli lokali w nieruchomości 

przy ul. Odnowiciela 3 w Iławie 
z dnia 30-03-2016 r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia regulaminu rozliczenia ciepła  
 
Właściciele lokali zgodnie z ustawą o Własności Lokali z dnia 24.06.1994r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1892) 
postanawiają:  
 
przyjąć Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i 
podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej „Odnowiciela 3” w Iławie według treści, która stanowi 
Załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 
Przewodniczący  
Zebrania Właścicieli      Protokolant  
………………………………      …………………………………………  
 
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 Właścicieli.  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0  Właścicieli.  
Nie głosowało 0 Właścicieli. 


