
Uchwała  RN nr. 1/15/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 02.09.2019  r.

1. Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 uchwala co następuje:

1.1. Celem ochrony danych osobowych w tym danych drażliwych ( Ustawa 

RODO ) , ochrony interesów firmowych spółdzielni gospodarczych i finansowych 

jak również ochrony interesów członków spółdzielni, wprowadzenie zakazu 

podczas obrad Rady Nadzorczej używania telefonów komórkowych prywatnych i 

służbowych członków organów spółdzielni. 

1.2. Telefony komórkowe służbowe i prywatne na czas obrad zostają zdeponowane 

w kasie pancernej w spółdzielni i wydane po zakończeniu obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje bezterminowo.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 2/15/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 02.09.2019  r.

1. Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 

ustanawia  na całej nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, 

objętej księgą wieczystą ……………, tj.  na działce nr ……. o powierzchni 0,0229ha, 

odpłatną (jednorazowo) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na 

prawie przeprowadzenia po działce 203/4  instalacji kanalizacji deszczowej i wpięcia 

jej w istniejący kanał instalacji opadowej , celem posadowienia instalacji urządzeń 

koniecznych do odprowadzenia wód opadowych i prawie korzystania z nieruchomości

obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, 

modernizacji tych urządzeń lub ich instalacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren

odpowiednim sprzętem, zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych 

właścicieli i posiadaczy dz. ………….. obr. 7 Krowodrza położonej w Krakowie, 

dzielnica Krowodrza objętej księgą wieczystą ……….., z zastrzeżeniem, że wyżej 

wymienione czynności będą wykonywane kosztem i staraniem każdoczesnych 

właścicieli działki nr 179/6.

       2.Wartość służebności gruntowej ustala się: …………. zł netto + VAT.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 3/15/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 02.09.2019  r.

1. Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 celem ochrony własności 

spółdzielni, uchwala wykorzystanie działek spółdzielni nr. …………. obr. 9 

Krowodrza objętych KW ……………… zgodnie z celem przeznaczenia działek wg.  

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wola Justowska 

Modrzewiowa par. 27 – R1 tereny rolnicze, poprzez działania :

1.1. Zaoranie częściowe terenu działek ozn. R1 z ewentualnym posianiem 

roślinności użytkowania rolniczego.

1.2. Usunięcie częściowe celem realizacji powyższego samosiejek spełniających 

wymogi Ustawy o ochronie przyrody art. 83f ust. 1 pkt. 1,2,3,3b.

1.3. Likwidacja istniejących na działkach nielegalnych tras rowerowych jako 

niezgodnych z zapisami MPZP Wola Justowska Modrzewiowa par. 13 ust. 1 pkt.4 

podpunkt nr. 3

1.4. Koszty zostają pokryte z funduszu zieleni obowiązującego w spółdzielni

2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do wykonania wszelkich czynności związanych z 

ochroną działek.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :




