WZÓR UCHWAŁY
Uchwała nr 4 / 2018
Właścicieli nieruchomości tworzących Wspólnotę Mieszkaniową
[adres wspólnoty mieszkaniowej: ulica, kod, miejscowość]
z dnia .........……….……..........................
1. Podjęta na zebraniu ogółu właścicieli.*
2. Podjęta częściowo na zebraniu ogółu właścicieli w dniu ................................ oraz uzupełniona w drodze
indywidualnego zbierania głosów.*
3. Podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów.*
W sprawie otwarcia i dysponowania rachunkami bankowymi
Działając na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1892) właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości położonej przy [adres wspólnoty mieszkaniowej], uchwalają co następuje:
§1
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. [adres wspólnoty mieszkaniowej], udziela pełnomocnictwa zarządcy /
administratorowi – Kompleksowej Obsłudze Osiedla „KOO” Sp. z o.o. z siedzibą: 54-130 Wrocław, ul. Bulwar
Ikara 29A/3, wpisaną do KRS pod nr 0000021524, NIP: 894-25-81-082, REGON: 93211559 – do:
1. Zawarcia umowy z wybranym przez zarządcę/administratora bankiem na obsługę wspólnoty
mieszkaniowej.
2. Dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi w tym otwierania i zamykania rachunków bankowych
i lokat oraz dokonywania wszelkich rozliczeń poprzez rachunki bankowe związane z obsługą nieruchomości
wspólnej.
3. Podpisania umowy bankowości elektronicznej w imieniu wspólnoty mieszkaniowej oraz zawierania
aneksów do już zawartych umów na obsługę bankową.
4. Udzielania przez zarządcę/administratora nieruchomości dalszych pełnomocnictw dla pracowników „KOO”
Sp. z o. o. w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządcy / administratorowi nieruchomości wspólnej.
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowali:
Lp.

Nazwisko

Lokal

Udział [%]

1

właściciel 1

adres
lokalu nr 1

25,00

2

właściciel 2

adres
lokalu nr 2

10,50

3

właściciel 3

adres
lokalu nr 3

8,50

adres
lokalu nr 4

56,00

5

właściciel 4
itd.

ZA /podpis/

PRZECIW /podpis/

data

100,00

Głosy zebrane zostały na zebraniu ogółu właścicieli oraz po zebraniu w drodze indywidualnego zbierania
głosów.* Łącznie po uwzględnieniu wszystkich oddanych głosów:
ZA uchwałą głosowali właściciele posiadający ……………… % udziału w nieruchomości wspólnej.
PRZECIW uchwale głosowali właściciele posiadający ……………… % udziału w nieruchomości wspólnej.
Podpis przewodniczącego zebrania

* niepotrzebne skreślić

