
Uchwała Nr ……/2010

z dnia 29 marca 2010 r.

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

W sprawie: zmiana w uchwale nr 9/2009 dotycząca przyjęcia rocznego planu gospodarczego 
kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,  koszty powstające w lokalach w 2009 i 2010 
r., stawek opłat i zaliczek z nich wynikających oraz zaliczek na koszty mediów w lokalu.

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

Do załącznika nr 2 uchwały nr 9/2009 PLAN GOSPODARCZY wprowadza się następującą zmianę:

1. Zostaje usunięta pozycja nr 8 „opłaty za domenę, hosting” w kwocie 2.400 zł. rocznie. Kwota ta 

zostaje przeznaczona na pozycję nr 2 „koszty zarządzania”.

2. W momencie podjęcia uchwały w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia Zarządu, 

zmienia się § 2, któremu nadaje się brzmienie: „Zatwierdza się miesięczne opłaty zaliczkowe na 

poczet  kosztów utrzymania  nieruchomości  wspólnej  przy  ul.  Działkowej  55  w  Parzniewie  w 

wysokości 3,23 zł. na 1 m2 powierzchni lokalu i pomieszczeń przynależnych od dnia podjęcia w/

w uchwały do dnia przyjęcia kolejnego planu gospodarczego.” Kwota powstała ze zwiększenia 

zaliczki przeznaczona jest na pozycję nr 2 „koszty zarządzania”.

§ 2

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą głosowało …..... % udziałów

Przeciwko uchwale głosowało …..... % udziałów
 

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

Zarząd Wspólnoty

___________________

Załączniki: 
1. Lista (właścicieli z ujawnioną wielkością udziałów) do głosowania z oddanymi głosami pod niniejszą 
uchwałą.

W sprawie zmiana w uchwale nr 9/2009 dotycząca przyjęcia rocznego planu gospodarczego kosztów utrzymania nieruchomości 
wspólnej,  koszty powstające w lokalach w 2009 i 2010 r., stawek opłat i zaliczek z nich wynikających oraz zaliczek na koszty 
mediów w lokalu.
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