
Uchwała Nr   …/… 
    z dnia ……………………..r. 

 Wspólnot/y Mieszkaniowych/ej budynku Nr …………… 
położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. ………………………………….. 

 
w sprawie przejęcia obowiązku administrowania i utrzymywania infrastruktury wykonanej w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 
 

 Na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali  
(tj. Dz.U. Nr 737 z 1019r.  z późniejszymi zmianami), Wspólnoty/a Mieszkaniowe/a 
uchwalają/a co następuje: 

 
 

§1 
1. W przypadku realizacji zwycięskiego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, 

właściciele lokali w budynku nr ..… położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul. ………………… 
wyrażają zgodę na przejęcie obowiązku administrowania terenem i pokrycia kosztów 
utrzymywania infrastruktury wraz z naprawą i wymianą elementów wyposażenia, który 
powstanie w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na wniosek ……….…………… 
(dane osoby zgłaszającej zadanie do Budżetu Obywatelskiego)  na terenie stanowiącym własność Miasta 
Gorzowa Wlkp. oznaczonym numerem ewidencyjnym działek gruntu ……………., obręb 
……….…. położonym w sąsiedztwie budynku/-ów Wspólnot/Wspólnoty.   

2. Obszar przyległy stanowi teren służący do obsługi nieruchomości wspólnotowych/ 
wspólnotowej ………………. (dane wspólnot/y). 

3. Administrowanie i utrzymywanie polegać będzie na: 
1) przejęciu od Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze umowy użyczenia terenu i urządzeń,  
2) dokonywaniu przeglądów urządzeń, ich naprawy, sprzątaniu, ubezpieczeniu od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 
3) zachowaniu ogólnodostępności wykonanej infrastruktury zgodnie z zasadami 

określonymi przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. przy realizacji Budżetu 
Obywatelskiego.   

 
§2 

1. Wszystkie koszty utrzymania terenu (w tym podatek od nieruchomości) i elementów 
nowopowstałej infrastruktury dzielone będą proporcjonalnie do powierzchni 
poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych, które wyrażą zgodę na partycypację w 
kosztach zadania budżetowego.   

2. Właściciele lokali w budynku zobowiązują się do pokrycia kosztów utrzymania terenu              
i elementów infrastruktury, licząc udział proporcjonalnie od łącznej powierzchni Wspólnot 
Mieszkaniowych przystępujących do  realizacji przedsięwzięcia. 

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się ……..………………………………………..….(dane  zarządcy). 
 

§4 
Wspólnota Mieszkaniowa ustanawia pełnomocnika w osobie …………………………………… 
zamieszkałego …………………………….., legitymującego się dokumentem tożsamości 
…………………….. i upoważnia go do podejmowania wszelkich czynności prawnych 
związanych z wykonaniem uchwały. 
 

 
§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        



 
 
Głosy oddane na zebraniu 

 
 
Głosy oddane indywidualnie 

 
 
Suma głosów: 
 
Głosowało „za”                      ……….. właścicieli wielkością …………….% udziałów. 
Głosowało „przeciw”              ……….. właścicieli wielkością …………….% udziałów. 
Wstrzymało się od głosu”      ……….. właścicieli wielkością …………….% udziałów. 
 
 

 

Protokolant: Przewodniczący zebrania: 

 
 
 

……………………………….. 
(imię, nazwisko, funkcja) 

 
 
 

………………………….. 
(imię, nazwisko, funkcja) 

 

Lp. Imie i nazwisko Nr lokalu Udział Podpisy dotyczące podjęcia uchwały 

głos „za” głos „przeciw”  wstrzymanie się 

       

       

       

       

       

       

Lp. Imie i nazwisko Nr lokalu Udział Podpisy dotyczące podjęcia uchwały 

głos „za” głos „przeciw”  wstrzymanie się 

       

       

       

       

       

       


