
Uchwała  RN nr. 1/14/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 25.06.2019  r.

Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 oraz Regulaminów wydanych na 
podstawie Statutu akceptuje i zatwierdza aktualizacje listę rozdziałów lokali sporządzonej w 
dniu 14.06.2019 r. dotyczącej inwestycji na działce …………… obr. 51 Podgórze ul. 
……………….

Zgodnie z regulaminem przyjęć w poczet członków i ustanawiania praw do lokali 
mieszkalnych i lokali niemieszkalnych par. 14 dotyczące zadań inwestycyjnych wdrożonych 
do realizacji planu gospodarczego uchwałą RN 1/2/2017 oraz uchwał powiązanych 
5/4/2012,2/5/2012,1/12/2016,6/13/2016,3/14/2017.
 
Prowadzenie procedur Rada Nadzorcza powierza Zarządowi  i zobowiązuje Zarząd do ich 
wykonywania na podstawie Statutu i Regulaminów wydanych na jego podstawie.

Rada Nadzorcza upoważnia do podpisania umów realizacyjnych wstępnych i zasadniczych 
oraz aktów notarialnych przeniesienia własności  – dwóch członków Zarządu lub dwóch 
członków Rady Nadzorczej  lub jednego członka Zarządu i jednego członka Rady 
Nadzorczej.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia .

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 2/14/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 25.06.2019  r.

Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 uchwala „ Regulamin rozliczania 
kosztów wywozu odpadów komunalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ODJ” Kraków”.

Regulamin obowiązuje wszystkie nieruchomości budynkowe pozostające w administracji 
spółdzielni.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 3/14/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 25.06.2019  r.

Rada Nadzorcza na podstawie zapisów Statutu par. 77 uchwala aktualizację „ Regulaminu 
Porządku Domowego” w budynkach i nieruchomościach administrowanych przez  
Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Krakowie zgodnie z 
Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawą o własności lokali.

Regulamin obowiązuje wszystkie nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości tereny 
niezabudowane  pozostające w administracji spółdzielni.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :


