
…………………………………………………………………    Parzniew, 2009………………………… 
 (imię i nazwisko) 

Właściciel/le lokalu nr ……… przy ulicy Działkowej nr …… w Parzniewie. 

Pełnomocnictwo 

Na podstawie art. 99 Kodeksu Cywilnego udzielam / my* swojego pełnomocnictwa do reprezentowania mnie / 
nas* na Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości przy ul. Działkowej o numerach 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, 
województwo mazowieckie, a w szczególności do: uczestnictwa w zebraniu, głosowania nad uchwałą wspólnoty 
dotyczącą wyboru zarządu, składania wolnych wniosków.  

Zebranie odbędzie się w dniu 14.05.2009 o godz. 18:00, w sali MKS Znicz przy ulicy Bohaterów Warszawy 4.

............................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko Pełnomocnika) 

leg. się dowodem osobistym nr: ............................................................................. 
 (Seria i nr dowodu Pełnomocnika) 

 

........................................................................................ 
Podpis /y* Właściciela /li* lokalu 

 
*Niepotrzebne skreślić.
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Nie wszyscy właściciele lokali, będą w stanie osobiście uczestniczyć w pierwszym
zebraniu wspólnoty. Można jednak aktywnie uczestniczyć w zebraniu ustanawiając
swego pełnomocnika.

Dla udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w zebraniu Wspólnoty
Mieszkaniowej oraz głosowania nad uchwałami, konieczne jest zachowanie formy
pisemnej (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego). Nie istnieje tu obowiązek udawania się
do notariusza, wystarczy jeśli samodzielnie napisze się pełnomocnictwo, które
będzie zawierało: imię i nazwisko pełnomocnika, numer dowodu osobistego oraz
określenie zakresu pełnomocnictwa.

Aby uniknąć ewentualnych zarzutów dotyczących zakresu pełnomocnictwa, należy
wskazać poprzez wyliczenie, do jakich czynności upoważniony jest pełnomocnik.
Jest to tzw. pełnomocnictwo szczególne uprawniające do podejmowania wyłącznie
czynności w nim określonych (art. 98 Kodeksu cywilnego). Należy wskazać w sposób
nie budzący wątpliwości: o jakie zebranie chodzi (np. poprzez wskazanie daty oraz
miejsca spotkania) oraz jakie czynności pełnomocnik może podejmować
(uczestniczyć w zebraniu, zgłaszać wnioski, głosować nad uchwałami itd.).
Konieczny dla ważności pełnomocnictwa jest własnoręczny podpis właściciela lokalu
pod jego treścią. Sama treść pełnomocnictwa może być sporządzona pismem
maszynowym lub na komputerze.

Pełnomocnik powinien podpisywać się własnym imieniem i nazwiskiem na liście
obecności, pod uchwałami oraz wszelkimi innymi dokumentami wymagającymi
podpisu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pełnomocnik będzie głosował, a
później właściciel lokalu „potwierdzi” jego działanie własnym podpisem. Jedynie w
sytuacji głosowania nad uchwałą w drodze indywidualnego zbierania podpisów przez
zarząd, skuteczne jest podpisanie uchwały poza zebraniem (art. 23 ust. 1 Ustawy o
własności lokali).

Udzielenie pełnomocnictwa jedynie w formie ustnej będzie w omawianej sytuacji
nieskuteczne. Jeżeli pełnomocnik okaże na zebraniu Wspólnoty pełnomocnictwo
sporządzone zgodnie z ww. wskazówkami, Zarząd Wspólnoty nie może odmówić
uznania pełnomocnictwa ani wyprosić pełnomocnika z zebrania.
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