
Uchwala nr 15 I 2018

Wal nego Zg romad zenia Czlon köw
Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Görze

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie sprzeda2y wynajmowanych lokali mieszkalnych, polo2onych
w budynkach numer 1,2,3,4 i 5 przy ul. Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Görze.

s1
Na mocy $ 35a ust. 5. Statutu Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
G6rze, Walne Zgromadzenie Cztonköw wyraäa zgodg na:

bezprzetargowq sprzedaz na rzecz najemcöw lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynaleZnymi, polo2onych w budynkach nr 1 ,2,3, 4 i 5
przy ul. Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Gorze, wyszczegölnionych w zalEczniku
do niniejszej uchwaly.

- nieodptatne zbycie prawa do dzialki gruntu numer 1215, AM-8, Obrqb 0002,
CIEPLICE - ll o powierzchni 1.710 m', (stanowiqcej drogg dojazdowq do
powyZszych budynköw) na rzecz nabywcöw lokali mieszkalnych, poloZonych
w budynkach nr 1,2,3, 4 i 5 przy ul. Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Görze.

s2
1. Nabywcq lokalu nie moZe zostaö osoba posiadajqca zadluZenie
z jakiegokolwiek tytutu w stosunku do Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'

2. Warto5ö zbywanych lokali mieszkalnych wraz z udzialem w gruncie pod
budynkiem zostata okre6lona w drodze wyceny przez rzeczoznawcq majqtkowego.

s3
1. Od ceny ustalonej przez rzeczoznawcq majqtkowego, zostanie zastosowana
bonifikata w wysoko6ci od 90% do 99o/o.

2. WartoSö bonifikaty uzale2niona bgdzie od okresu najmu lokalu do ktörego
zosta n ie wl i czony okres obejm ujq cy przy dzial.
Szczegölowe zasady przyznawania bonifikaty ustali Rada Nadzorcza.

s4
Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy poszczegölnych lokali uzupelniq
fundusze remontowe budynköw, w ktörych te lokale sig znajdujq.

s5
Realizacjq uchwaty powierza sig Zarzqdowi Spöldzielni, pod nadzorem Rady
Nadzorczej Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze.
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s8

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

s6

XVI Walnego Zgromadzenia Cztonköw Spöldzielni
M ieszkaniowej,, FAM PA' z dnia 26 czeruv ca 201 5r.,

Uchwala nr 4512017 w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasnoSci dzialki
gruntu nr 1218 AM-8 obrqb Cieplice ll,
Uchwata nr 4612017 w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasnoSci dzialki
gruntu nr 1219 AM-8 obrgb Cieplice ll,
Uchwala nr 4712017 w sprawie zbycia udziatöw w prawie wlasno6ci dzialki
gruntu nr 12110 AM-8 obrgb Cieplice ll,
Uchwala nr 4812017 w sprawie zbycia udzialow w prawie wtasnoSci dzialki
gruntu nr 12111 AM-8 obrqb Cieplice ll,
Uchwala nr 4912017 w sprawie zbycia udziatöw w prawie wlasno6ci dzialki
gruntu nr 12112 AM-8 obrqb Cieplice ll.
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