
 

Uchwała numer 10/2021 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy” w Warszawie 

z dnia 17 czerwca 2021 roku 

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowych 

Na podstawie art.38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze                     

(j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz na podstawie §32 pkt 5 statutu, uchwala się, co następuje: 

§1. Udziela się zgody na odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego numer 32 

wraz z pomieszczeniem przynależnym będącym komórką lokatorską, położonego w budynku przy 

ulicy Juliana Fałata 2 w Warszawie o łącznej powierzchni użytkowej 79,13 m², oraz na 

wyodrębnienie jego własności. Przedmiotem odpłatnego zbycia będzie również związany                             

z powyższym lokalem udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 7913/1165093 części, to jest 

udział we własności budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz 

taki udział w nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest powyższy budynek, a która 

uregulowana jest w księdze wieczystej numer WA2M/00024883/8. 

§2. Udziela się zgody na odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego numer 8 

wraz z pomieszczeniem przynależnych będącym komórką lokatorską, położonego w budynku przy 

ulicy Juliana Fałata 2 w Warszawie o łącznej powierzchni użytkowej 59,79 m², oraz na 

wyodrębnienie jego własności. Przedmiotem odpłatnego zbycia będzie również związany                                   

z powyższym lokalem udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 5979/1165093 części, to jest 

udział we własności budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz 

taki udział w nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest powyższy budynek, a która 

uregulowana jest w księdze wieczystej numer WA2M/00024883/8. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni, który na jej podstawie jest 

upoważniony i zobowiązany do podjęcia prawem przepisanych działań niezbędnych do zawarcia 

umowy odpłatnego zbycia nieruchomości opisanej w §1 i/lub nieruchomości opisanej w §2. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 



 

W głosowaniu udział wzięło: ___ członków 

Za uchwałą głosowało: ___ członków 

Przeciwko uchwale głosowało: ___ członków 

Wstrzymało się od głosowania: ___ członków 

Głosów nieważnych: ___ 

Uchwała nie/została podjęta. 

Sekretarz Przewodniczący 

……………………………………… .……………………………………… 

 


