
Zanąd
Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA
ul. Dwudziestolecia 3
5&560 Jelenla Góra

Walnego Ęromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa
podjęcie uchwaĘ w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu,

na którym posadowione są garaże na rzecz ,,garażowiczów,,.

My niżej podpisani cztonkowie Społdzielni Mieszkaniowej Fampa, żądamy zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czlonków w sprawie garaży, posadowionych na gruntach
przekazanych przez Skarb Państwa Społdzielni Mieszkaniowej Fampa w wieczyste uźytkowanie.
Podstawa prawna:
st8tutu Spółdrietni Mieszkaniowej Farnpa $29 a

1. zarząd zwatuje walne Ęromadzenie przaajmniej raz u' roku w terminie do dnia 30 cz€rwci'.
2. zarząd lltołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1) Rady Nadzorczej,
2) Prrynajmniej 1/10 ogólnej liczĘczłonków SpóldziElni.

3) Ądanie zwotania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Ąromadzenie zwołuje się w takim terminią aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni

od dnia wniesienia Ędania' Jeżeli to nie nastąpi, zwofuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w któryrn spótdŻielnia jest
zrzestona, lub ltajowa Rada Spółdzielcza, na kos.t spółdzielńi.

Na podstawie 530a ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA, zgłaszamy projekt
uchwały / żądamy, zamieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Spotdzielni Mieszkaniowej FAMPA.

Proiekt uchwałv:
1. Pneniesienie prawa wieczystego użytkowania wszystkich gruntów, na których posadowione

Ę garaże' w zasobach Spóldzielni Mieszkaniowei Fampa, na rzecz ''garażowiczó#'.
2. Zobowiązuje się Żarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa, do przygotowania sprawy

na Wa|n€ Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa.

Uzasadnienie:
Garaże zostały wybudowane z własnych środków, użytkowane od ponad 43 lat,

posiadają nie uregulowany stan prawny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Fampa, nie prryjęła doĘchczas garaży, na swój mająteĘ

nie przeniesiono prawa wieczystego użytkowania na rzecz użytkowników, wielokrotnie podejmowano
uchwaty w sprawie przez Walne Zgromadzenia Członków, np. w 1992 roku i 2009 roku.

Nie ma, żadnego uzasadnienia do odmowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania
gruntu na rzecz użytkowników garaży. Spółdzielnia Mieszkaniowa Fampa odniesie z tego Ę1tułu
konyść ekonomiczną oraz umożliwi uregulowanie Ę1tułu prawnego do garaŻy, zwłaszcza,
że większość "garażowicz:ów" to członkowie spółdzielni.
Do wiadomości:

Rada Nadzorcza Spóldzielni Mieszkaniowej Fampa
Związek Rewizyjny Spótdzielni Mieszkaniowych RP
ul. Jasna 1, m-013 Warszawa

Załącznlk:
Podpisy członków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa

Jasna 1, m-013 Warszawa
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spółdziehia Mieszkaniwa FAMPA
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58-560Jelenia Góra

Zwołanie Walnego Czfonków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa tylko w sprawie

garaży posadowionych na pnekazanych przez Skarb Państwa Spółdzielni

Mieszkaniowej Fampa w wieczyste użytkowanie-

My niżej podpisani czlonkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa, żądamy zwotania

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czlonków w sprawie garaży posadowionych na gruntach

przekazanych przez 5karb Państwa Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa w wieczyste użytkowanie,

podstawa prawna:
statutu Spótdzielni Młeszkaniorvej Farrpa $B a
1. Zarząd zwołuje Walne Ęrornadzenie pfzvnajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 cz€rwca-

2. zarząd zwołuje walrre Ęromadzenie także na żądanie: ,.'
1) Rady lladzorczej,
2l Prrynł{ru*d {1o qóln€i BCts! Gdonlów SpddztellŃ'
ri Ędanie zwotania Walnęo Ęromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniam celu jego zwofania.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Ęromadzenie zwoluje 5ię w takim terminie, aby mogło się oro odĘć w ci*u 4 tygodni

od dnia wnieśenia żądania. JeŹeli to nie nasĘpi, zY9ołuje ie Rada l,ladzorcza, ZwĘzek R*izyjnn v któr!fi' spddziełnńa j€st zr.eszona,

lub Kfajfi'a Rada spółd2iekze' na koś.t spółdzidai-

Na podstawie 53oa ust.6. Statutu sM FAMPĄ zgłaszamy projekt uchwaty f żądamy, zamieszczenia

sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Społdzielni

Mieszkaniowei FAMPA.

Proiekt udlwafu:
7. Przekształcenie - przeniesienie prawa wieczystego użytkowania wszystkidr gruntów,

na których posadowione ę garaże, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa,

W prawo własności gruntów, na rzecz wnioskodawców l użytkowników garaży-

z. Zobowiązuje się Zarząd Spótdzielni Mieszkaniowej Fampa do przygotowania sprawy

- przygotol,vać właściwe dokumenĘ i skierować do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

o przekształcenie prawa wiecrystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są garaże,

naf?e7zindywidualnych użytkownikówgarażywe własność w terminie do.............'. 2018 roku.
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