WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
„Ca r ska Dr oga”
Kossutha 10, 12 i Czumy 15

„C arska D roga”

Nordea Bank Polska S.A. 35 Placówka Bankowa w Warszawie
Nr rachunku bankowego: 78 1440 1387 0000 0000 1321 4603

DECYZJA NR 5/2012
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”
z 18 czerwca 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia pomiarów powierzchni lokali.

§1
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 24/2012 z 31 marca 2012 r. Zarząd Wspólnoty powołuje
Komisję w składzie:
1. Przewodniczący
2. Członkowie:

Janusz Grabski,
Włodzimierz Kunicki,
Stanisław Ciepielski,
Tadeusz Błażejczyk,
oraz Właściciel (Najemca) przebudowanego lokalu,
do przeprowadzenia pomiarów powierzchni lokali, w których dokonano przebudowy ściany osłonowej
i przestrzennego połączenia loggii z pokojem.
§2
1. W dniach 18.06.2012r. – 30.06.2012r. Komisja w składzie, o którym mowa w § 1
a) dokona pomiarów w lokalach, w których dokonano przebudowy, określonej w Uchwale
24/2012 z 31 marca 2012 r.,
b) sporządzi i podpisze protokoły, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 24/2012 z 31
marca 2012 r.
c) sporządzi zestawienie zwiększeń powierzchni lokali przedmiotowych, w celu ich uwzględnienia
w ewidencji wewnętrznej Wspólnoty, dotyczącej danego lokalu.
2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2012 r.
Przewodniczący Zarządu Wspólnoty
Mieczysław JANIK
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Załącznik do Decyzji ZWM”CD” nr 5/2012 z dnia18.06.2012 r.

PROTOKÓŁ Z OBMIARU
powierzchni lokalu nr

przy ul.

w Warszawie, w którym dokonano

przebudowy ściany osłonowej i przestrzennego połączenia loggii z pokojem.
Komisja w składzie:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
w obecności i przy współudziale Właściciela (Najemcy) lokalu stwierdza, że w dniu ………………
dokonała pomiaru wielkość powierzchni lokalu nr

a) powierzchnia lokalu wg aktu notarialnego:

…………… m2

b) powierzchnia rzeczywista lokalu:

…………… m2

c) zwiększenie powierzchni lokalu (b-a):

…………… m2 (z dokładnością do 0,01 m2)

….....................................................................
imię nazwisko i podpis

…..................….......................................
imię nazwisko i podpis Właściciela ( Najemcy)

….....................................................................
imię nazwisko i podpis
….....................................................................
imię nazwisko i podpis

Niniejszy Protokół sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zarządu Wspólnoty i Właściciela (Najemcy) lokalu.
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