
Uchwała Nr ……../2010

z dnia ……………… 2010r.

Wspólnoty Mieszkaniowej „Twój Parzniew – Miasto Ogród”
przy ul. Działkowej 55 w Parzniewie

w sprawie: Regulaminu pracy Zarządu Wspólnoty.

Na podstawie  przepisów ustawy z  dnia  24 czerwca 1994r.  o  własności  lokali  (Dz.  U.  z  dnia  26 
września 2000r. Nr 80, poz. 903) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wspólnota „Twój Parzniew – Miasto Ogród” określa Regulamin pracy Zarządu Wspólnoty. Regulamin 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

Za uchwałą głosowało …..... % udziałów

Przeciwko uchwale głosowało …..... % udziałów
 

Głosy podliczono dnia ….............  2010 r.

Zarząd Wspólnoty

___________________

Załączniki: 
1. Regulamin pracy Zarządu Wspólnoty
2. Lista (właścicieli z ujawnioną wielkością udziałów) do głosowania z oddanymi głosami pod  
niniejszą uchwałą.
 



Załącznik 1 do Regulaminu pracy Zarządu Wspólnoty

REGULAMIN PRACY
ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 

„TWÓJ PARZNIEW – MIASTO OGRÓD”

§ 1

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Twój Parzniew – Miasto Ogród” w Parzniewie, zwany dalej także 
Zarządem, działa w składzie i ilości członków Zarządu zgodnych z zapisami uchwały o powołaniu 
Zarządu.

§ 2

1. Zarząd wykonuje zadania wskazane w Ustawie o Własności Lokali, Kodeksie Cywilnym i innych 
ustawach i przepisach w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych i zarządzania 
nieruchomościami wspólnymi - oraz w uchwałach właścicieli lokali. Zarząd może wykonywać 
czynności zarządzające i administracyjne samodzielnie, albo cedować powyższe zadania na 
wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, na podstawie zawartych z nimi umów.

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu, jest zgodne z wynagrodzeniem określonym w uchwale o 
ustaleniu wysokości i zasad wynagrodzenia Zarządu.

§ 3

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Członków Zarządu
2. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu, może upełnomocnić innego Członka Zarządu do 
występowania na nim w jego imieniu. Pełnomocnictwo wymaga dla swojej ważności formy 
pisemnej. Jeżeli zebranie jest zwoływane w celu podjęcia istotnych, dotyczących dalszego 
funkcjonowania Wspólnoty decyzji, lub zawarcia nowych umów, mocujący Członek Zarządu, jest 
zobowiązany do umieszczenia w pełnomocnictwie swojego stanowiska w sprawie będącej 
przedmiotem
zebrania. Pełnomocnik jest związany stanowiskiem zajętym przez swojego mocodawcę. Brak 
stanowiska mocodawcy, wywołuje w głosowaniu skutek, jak gdyby nieobecny Członek Zarządu 
wstrzymał się od głosowania. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do protokołu z posiedzenia 
Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów „za”, nad głosami oddanymi łącznie na 
„przeciw” i „wstrzymuję się”.

§ 4

1. Z każdego posiedzenia Zarządu jest sporządzany protokół, podpisywany przez wszystkich 
członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu. 
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane przez Członków Zarządu. Miejsce 
przechowywania protokołów ustalają Członkowie Zarządu we własnym gronie.

§ 5

Oświadczenia woli w imieniu Wspólnoty składają zawsze przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu.

§ 6

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania zwięzłej informacji o decyzjach podjętych na 
posiedzeniach Zarządu wraz z krótkim podsumowaniem wykonanych prac w danym miesiącu, do 5 
dnia kolejnego miesiąca. Informacja opublikowana zostanie poprzez: 
a) stronę internetową Wspólnoty www.parzniew.waw.pl 
b) ogłoszenie w biurze Administracji Osiedla.
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§ 7

1. Dyżur zarządu odbywa się co najmniej raz w tygodniu po godzinie 18:00 w biurze Administracji 
Osiedla lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
2. Zarząd określa miesięczny grafik dyżurów. Informacje o terminach i godzinie dyżurów w kolejnym 
miesiącu Zarząd podaje do wiadomości Wspólnoty najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca 
poprzedniego poprzez:
a) stronę internetową Wspólnoty www.parzniew.waw.pl
b) ogłoszenie w biurze Administracji Osiedla.
3. Wszelkie zmiany terminów i godzin dyżurów podlegają ogłoszeniu w sposób określony w ust. 2, 
najpóźniej na 3 dni przed pierwotnie ustalonym terminem.

§ 8

1. Zarząd jest obowiązany do udzielania właścicielom lokali informacji ustnej o bieżących 
działaniach Zarządu, o sprawach Wspólnoty i jej potrzebach. 
2. Na pisemne żądanie Członka Wspólnoty Zarząd jest obowiązany do udzielenia mu zwięzłej 
informacji pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższego żądania. 
Na pytania które nie dotyczą bezpośrednio obowiązków Zarządu, odpowiedzi w imieniu Zarządu 
może udzielić Administracja Osiedla.
3. Za pisemną formę kontaktu uznaje się:
a) wiadomości e-mail,
b) korespondencję papierową wymienianą za pośrednictwem Administracji Osiedla.

§ 9

1. Zarząd jest obowiązany do udostępnienia do wglądu członkowi Wspólnoty protokołów z posiedzeń 
Zarządu oraz raportów miesięcznych, o którym jest mowa w § 6 niniejszej uchwały.

2. Jeżeli dokumenty zawierają informacje objęte ochroną danych osobowych lub handlowych, 
Zarząd jest obowiązany do przedłożenia właścicielowi lokalu wyciągów z dokumentów z 
pominięciem informacji objętych ochroną. Jeżeli informacje objęte ochroną są niezbędne do 
wyjaśnienia spraw dotyczących nieruchomości wspólnej, Zarząd powinien przed udostępnieniem 
tych informacji właścicielowi lokalu odebrać od osoby zainteresowanej oświadczenie zawierające 
poniższy zapis: 

Oświadczam, że w dniu ..... uzyskałam/em wgląd w dokumenty Wspólnoty dotyczące nieruchomości  
wspólnej, której jestem współwłaścicielem, w zakresie .........................
Dokumenty zostały mi udostępnione przez Panią/Pana ............................................... –  
członka Zarządu Wspólnoty.

Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji zawartych w tych dokumentach  
objętych ochroną danych osobowych i tajemnicą handlową. 
Jestem świadom, iż w przypadku ujawnienia informacji, które mogłyby narazić poszczególnych  
członków Wspólnoty i samą Wspólnotę na szkodę, ponoszę odpowiedzialność karną określoną w  
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
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