
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA NADZWYCZAJNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  

PRZY UL. B.KRZYWOUSTEGO 19 A W GDAŃSKU W DNIU 30.10.2012r.  

Zebranie zostało zwołane na wniosek członków Zarządu; rozpoczęło się o godzinie 18.10. W międzyczasie dochodzili 
nowi współwłaściciele Zgodnie z załączoną listą na zebranie; o godz. 18.30 obecni właściciele lokali reprezentowali 
28,48 % udziałów w częściach wspólnych. Osoby reprezentujące złożyły pełnomocnictwa załączone do protokołu. 
Lista obecności znajduje się w dokumentach z zebrania wspólnoty.  

1. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad p. Paweł Józwik powitał zebranych.  

2. W dalszej części zebrania p. Paweł Józwik zaproponował zebranym wybór przewodniczącego. Wobec braku 
chętnych w pełnieniu tej funkcji z sali, zaproponował swoją osobę. Również p. Paweł Józwik protokołował 
spotkanie. 

3. Zebrani właściciele wskazali na sprawy, które nie zostały wykonane po poprzednim zebraniu. Zebrani 
wskazali na konieczność lepszej wymiany informacji pomiędzy Administracją, a mieszkańcami. Najlepszym 
rozwiązaniem będzie powiadamianie o ważnych sprawach drogą e-mailową, dotyczy to również zebrań 
wspólnoty mieszkaniowej. 

4. W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił i zaproponował przyjęcie porządku obrad. Wszyscy zebrani 
jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad. 

5. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przewodniczący rozpoczął omawianie uchwały nr 
07/10/2012 – w sprawie zmian w składzie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Oliwa Park przy ul. B. 
Krzywoustego 19 A. W treści uchwały Administracja informuje również członków Wspólnoty o wystąpieniu z 
Zarządu p. Beaty Buszka. 

6. Przewodniczący poprosił zebranych o zgłoszenie swoich kandydatur do składu Zarządu. Jednakże żadna z 
zebranych osób nie zdecydowała się na uczestniczenie w pracach Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Przeciwnie ze składu Zarządu Wspólnoty wystąpił formalnie p. Sławomir Gajewski. Zgłoszenie to zostaje 
niniejszym wpisane do protokołu z zebrania nadzwyczajnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Krzywoustego 19 A w Gdańsku. Członkowie Wspólnoty zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie jak 
również drogą e-mailową. Uchwała nr 07/10/2012 nie była podejmowana pod głosowanie. Uaktualniona 
uchwała z wpisanymi zmianami w Zarządzie Wspólnoty zostanie poddana pod głosowanie w trybie 
indywidualnego zbierania głosów. 

7. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący rozpoczął omawianie uchwały nr 
08/10/2012 dotyczącej wykorzystania środków zgromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty 
Mieszkaniowej w wysokości do 2600 pln; na zakup i montaż słupków metalowych „Beskid” w odpowiedniej 
ilości (do 12 szt.) Zebrani zdecydowali, iż słupków powinno być mniej – tylko tyle ile będzie niezbędnych. 
Istotną sprawą jest również odpowiednie umiejscowienie ich na chodniku, tak żeby nie naruszyć przepisów 
oraz nie powodować zagrożenia uszkodzenia pojazdów poruszających się drogą wyjazdową z nieruchomości. 
Zebrani zadecydowali o koniecznej informacji e-mailowej w sprawie parkowania, przesłanej do wszystkich. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 08/10/2012 - w sprawie wykorzystania środków 
zgromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej. Zebrani, a przedstawiciel dewelopera 
po zebraniu, głosowali poprzez złożenie podpisów na liście do uchwały nr 08/10/2012. 

PODZIAŁ GŁOSÓW LICZONYCH UDZIAŁAMI 

UCHWAŁA NR 
08/10/2012 

ZA UCHWAŁĄ % PRZECIW UCHWALE% WSTRZYMAŁ SIĘ % 

ZEBRANIE 25,44 3,04 0,00 

TRYB INDYWIDUALNY 0,00 0,00 0,00 

podsumowanie 0,00 0,00 0,00 



Uchwała została zaakceptowana większością ………………. % głosów liczonych udziałami. Uchwała nr 08/10/2012 
znajduje się w dokumentacji z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej 

8. W dalszej części zebrania p. Paweł Józwik omówił uchwałę nr 09/10/2012 - w sprawie wykorzystania środków 
zgromadzonych na funduszu remontowym na zakup i montaż na przyłączu zimnej wody odkamieniacza-
elektromagnetyzera za kwotę do 5700 pln. (Koszt z oferty podany w wysokości 5400 pln.) Zebrani zostali 
doinformowani o podobnych urządzeniach, które już zostały zamontowane na osiedlu w dwóch budynkach oraz o 
skuteczności tych modernizacji. Kamień kotłowy w postaci drobnego piaseczku zostaje wypłukiwany sukcesywnie z 
instalacji przez wylewki. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 09/10/2012. Zebrani 
głosowali poprzez złożenie podpisów na liście do uchwały nr 09/10/2012, a przedstawiciel dewelopera po zebraniu. 

PODZIAŁ GŁOSÓW LICZONYCH UDZIAŁAMI 

UCHWAŁA NR 
09/10/2012 

ZA UCHWAŁĄ % PRZECIW UCHWALE% WSTRZYMAŁ SIĘ % 

ZEBRANIE 28,48 0,00 0,00 

TRYB INDYWIDUALNY 0,00 0,00 0,00 

podsumowanie 0,00 0,00 0,00 

Uchwała nr 09/10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej została zaakceptowana większością ………….% głosów liczonych 
udziałami. Uchwała nr 09/10/2012 znajduje się w dokumentacji z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.  

9. W dalszej kolejności zebrani omawiali bieżące sprawy i problemy związane z użytkowaniem nieruchomości oraz 
całego osiedla „Oliwa Park”. Do spraw do załatwienia zostały wskazane: 

 Pan W.B wskazał na problem związany z drogą wewnętrzną pomiędzy budynkami 19 i 19A. Droga ta jest 
ułożona pomiędzy dwoma halami garażowymi, zarządca monitoruje stan ściany nośnej zewnętrznej w 
garażu. Do momentu zebrania nie stwierdzono żadnych pęknięć. 

 W sprawie parkowania na chodniku przed gabinetem kosmetycznym zebrani doszli do wniosku, żeby 
przygotować słupki, które wyeliminują auta parkujące na chodniku wspólnoty mieszkaniowej. Administracja 
wystąpiła do ES o partycypacje w kosztach zakupu i montażu tych słupków. 

 Pan W.B. przypomniał o nieusuniętej usterce cieknących rynien (Wykonawca uszczelniał zewnętrznie kosze i 
rury spustowe na budynkach 19 i 19 A z podnośnika koszowego oraz rusztowań). Administracja wezwała 
dewelopera ponownie do właściwego, zgodnego ze sztuką budowlaną usunięcia usterki.  

 W dalszej kolejności zebrani zgłosili sprawę opróżniania na czas śmietników. 
 Popielniczka przy klatce schodowej z wyższymi numerami - wyrzucić do śmieci. 
 Przekazanie użytkownikom nieruchomości e-mailową informację o nie rzucaniu niedopałków i zakazie 

palenia papierosów na balkonach. 
 Uszkodzona elewacja przy klatce schodowej B, - uszkodziła firma stawiająca tam rusztowanie przy rurze 

spustowej 
 Klatka A grzechocze winda - usterka drzwi została usunięta  
 W mieszkaniu wynajmowanym - wyje pies (lokal nr 9) – Administracja przekaże uwagi najemcom. 
 Tabliczki informacyjne o lokalach usługowych na wejściu na osiedle od ul. Krzywoustego. 
 Instrukcja obsługi do domofonów od Wykonawcy. 
 Plafony na klatce A - wyłącznik schodowy działa za krótko-przekazane do konserwatora 
 Poziom piwnicy - w obu klatkach światło za krótko się świeci. Sprawa przekazana do konserwatora. 

Na powyższych ustaleniach zebranie zakończyło się, Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie. 

…........................................                                                   …............................................................. 

Protokolant                                                                                            Przewodniczący Zebrania  

 


