
PROJEKT
Uchwała nr 14 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Człon kow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zbycia na rzecz osoby posiadającej spóldzielcze własnościowe
prawo do lokalu przy ulicy Barlickiego 1116 w Jeleniej Górze dodatkowej
powierzchni korytarza i klatki schodowej, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą
nr 68/07 Zarządu sM ,,FAMPA'' w sprawie określenia przedmiotu odrębnej
własnośc!.

s1
Na mocy $ 35a ust.S. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow wyraŻa zgodę na zbycie na rzecz osoby
posiadającej społdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu przy ulicy Barlickiego
1116 W Jeleniej GÓrze dodatkowej powierzchni (14,58 m') korytarza i klatki
schodowej, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą nr 68/07 Zarządu SM ,,FAMPA"
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własnoŚci, w tym:

- 7,62 m2 korytarz (spocznik na połpiętrze pomiędzy pańerem, a l piętrem,
z biegiem schodowym na l piętro i spocznikiem na l piętrze, wiodącym do kuchni
i pokoju,

- 2,04 m2 łazienka, (wydzielona ze spocznika na połpiętrze, pomiędzy l piętrem
a poddaszem),

- 4,92 m2 klatka schodowa, (pomiędzy l piętrem, a poddaszem, z ktorej
wydzielona została Wyszczególniona powyzej łazienka _ wraz ze spocznikiem
na poddaszu, wiodącym do dwoch pokoi).

s2
Cena sprzedazy W kwocie 12'650,00 złotych okreŚlona została operatem
szacunkowym, wykonanym w dniu 19.01.2015 roku na zlecenie SM ,,FAMPA".

s3
W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do PRoJEKTU Uchwały nr 14l2016

Walnego Zgromadzenia CzłonkÓw SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Gorze
zdnia24 czerwca 20'16 roku
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ZAŚwIADCZEME nr h tt |łoł ł
mieszlcalny nr 6, połozony na I piętrze i
nr L1 w Jeleniej Gótze, składający się z

l Niniejszym zaświadcza się, ze lokal
poddaszu w budynku przy u!. Barlickiego
następuj ących pomieszczeń:

l. Pokój / .....'......... o pow.
2. Pokaj 2 ................................ o pow'
3. Polaj 3 ............... o Pow.
4. Pokój 4 ......'........ o pow.

5. Kuchnia
6. Łazienlrai;.'...........'.. o pow.

7. Kotytarz o Pow.
B. Klatka schod. o Pow'
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