
ucHwAŁA NR49 Du7
RADY NADZORCZEJ SM,'ODRA,,

Z DN{IA 25.05.2017r.

w sprawie zmiany oraz ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 2012016 z
dnia 23.03.ż016 I, w sprawie funduszu remontowego celowego, utworzonego dla
nieruchomości,nr 7 w zasobach SM ',ODRA" w Policach.

Działając na podstawie § 57 pkt 30 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala i przyjmuje
jednolity tekst uchwały nr 2012016 z dnia 23.03.2016r. w sprawie funduszu remontowego celowego,
utworzonego dla nieruchomości nr 7 w zasobach SM ,,ODRA" w Policach, uwzględniający zmiany
wProwadzone swoimi uchwałami nr 4l20l7 i nr 1012017 w następującym brzmieniu:

1.
§1

Tworzy się fundusz remontowy celowy dla nieruchomości nr 7, obejmującej budynki
mieszkalne połozone w Policach przy ul. Piaskowej 5a-5d oruz przy ul. Piaskowej 7 -7 a-7 g.
Fundusz remontowy celowy tworzy się w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie:

termomodernizacji budynku przy ul. Piaskowej 5a - 5d obejmującej docieplenie ścian
budynku, docieplenie stropu nad piwnicami oraz remont dachu, remont balkonów i
powiększenie daszku nad lokalem uzytkowym przy ul. Piaskowej 5a,

remontu dachu wraz zjego dociepleniem, remontu balkonów, remontu boksów wejściowych
oraz remontu okien klatek schodowych w budynku przy u|. Piaskowej 7- 7a-7g.

Fundusz remontowy celowy tworzy się z dodatkowych obciĘeń - opłat wnoszonych przez
właŚcicieli lokali i osoby, którym przysługują społdzielcze prawa do lokali, zamieszkałych lub
Posiadających lokal uzytkowy, w tym garaż, w budynkach połozonychprzy ul. Piaskowej 5a-
5d oraz przy ul. Piaskowej 7 - 7 a-7 g.
Uchwala się opłatę na fundusz remontowy celowy, obowiązującą od 0l "11.2011r, do czasu
całkowitego pokrycia kosztów prac remontowych w nieruchomości nr 7 dla sfinansowania
których fundusz został utworzony. Stawka miesięcznej opłaĘ na fundusz remontowy celowy
od dnia 01.07 .2017r. wynosi 1,8ftzłlm2 p.u. lokaVm-c brutto.
Rozliczanie kosztów oruzwpłat na fundusz remontowy celowy nieruchomości nr 7 w zakresie
w/w prac prowadzone będzie oddzielnie dla kazdego zespołu budynków.

§2

Uchwała wchodzi w życiez dniem jej podjęcia z zasftzężeniem postanowienia zawartegow § 1 ust.4.

Zaprzyjęciem uchwaĘ głosowało .9.. osób

Przeciw uchwale głosowało ,9.. osób.

2.

a)

b)

3.

4.

5.

SEKRETARZ RADY
]TADZORęZy1§:/:.7

....\... ...
LESZEK PIECHOCKI

§*P*,ryś y ?, ę 
p" 

? Ź.a-" ffi;Spółdzieln i nai,r*;r*i"*ą
'CiJiłł,''

lil FC{ iL\,Li

PRZEWoDN CY RADY
.CZEJ

D KROL


