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DECYZJA NR  9/2013
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga" 

z  28 kwietnia 2013 r.

w sprawie:   głosowań  dot. likwidacji zrzutów kanałami zsypowymi odpadów domowych  
                    oraz  głosowań dot. wyboru opcji postępowania z odpadami domowymi.
                  .

           Wykonując dyspozycje zawarte w §2 Uchwały nr 32/2013, a także  dyspozycje zawarte w 
Ustawie o odpadach  (Dz.U.2013 poz.21)  i  w  §2 ust.1  „Regulaminu rozliczania kosztów mediów” 
(załącznik do Uchwały nr 8 / 2011,  ze zmianami  wprowadzonymi Uchwałami nr 23/2012 oraz  nr 31/2013), 
Zarząd Wspólnoty wykonał, co następuje:

§ 1

W dniach  od 15.04.2013 r. do 16.05.2013 r.  przeprowadzono głosowania Właścicieli lokali oraz 
Najemców lokali WAM we Wspólnocie Mieszkaniowej „Carska Droga"  w dwóch sprawach:

1. likwidacji zrzutów odpadów domowych kanałami zsypowymi przez trwałe zablokowanie
            (zamknięcie) luków zrzutowych na wszystkich kondygnacjach klatek budynków Kossutha 10
            oraz Czumy 15;

2. wyboru opcji postępowania z odpadami komunalnymi (segregacja odpadów lub składanie bez 
segregacji) przez  wszystkich mieszkańców Wspólnoty.

§  2

1. Po głosowaniach,  Zarząd  opracował „Karty  głosowań", policzył głosy i określił  wyniki w obu 
głosowaniach.

2.  Wyniki głosowań, odniesione do liczby lokali, są następujące:
  
      ad.  §1 pkt. 1    przeciw likwidacji zrzutów opowiedziało się odpowiednio:
                               Kossutha 10    kl.I-sza – 100%;   kl.II-ga – 87,5%;
                               Czumy 15        kl.I-sza – 53,85%;  kl.II-ga – 64,70%;  kl.III-cia – 58,82%;
                                                       kl.IV-ta – 70,59%;   kl.V-ta – 51,43%.
      
      ad.  §1 pkt. 2    za segregacją odpadów domowych od 1 lipca 2013r. opowiedziało się 69,01% 
                               lokali  Wspólnoty. Tym samym - Zarząd Wspólnoty otrzymał upoważnienie do
                               złożenia deklaracji  o tym  trybie postępowania z odpadami.

§ 3

Do niniejszej decyzji dołączyć należy karty głosowań,  o których mowa w §1.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Zarządu Wspólnoty
                                                                                                                                    

                                                                                      Mieczysław JANIK


