
UCHWAŁA NR  11/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego  

w Głogowie przy ul. Armii Krajowej 22 o  pow. 21,00 m2, dla którego prowadzona jest 

Księga Wieczysta o nr LE1G/00094236/9, na rzecz najemcy przedmiotowego lokalu.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 



 „za” uchwałą głosowało   ..............129.......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ..........0............Uprawnionych 

„wstrzymało się”...............................0............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   12/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r.  Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  nr 8-3a o pow. 

132,90m2 znajdującego się w pawilonie handlowo – usługowym Mogador położonym  

w Głogowie przy ul. Gustawa Morcinka 8, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta 

o nr LE1G/00017889/8, na rzecz  najemcy przedmiotowego lokalu.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 



 „za” uchwałą głosowało   .............129........... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało .........0.............Uprawnionych 

„wstrzymało się”..............................0.............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR    13/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  nr 8-21b o pow. 

132,00 m2 znajdującego się w pawilonie handlowo – usługowym Mogador położonym  

w Głogowie przy ul. Gustawa Morcinka 8, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta 

o nr LE1G/00017889/8, na rzecz najemcy przedmiotowego lokalu.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 



 „za” uchwałą głosowało   ................129........ Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ............0...........Uprawnionych 

„wstrzymało się”..................................0..........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR    14/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego  

w Głogowie przy ul. Długosza 19  o  pow. 68,50m2, dla którego prowadzona jest Księga 

Wieczysta o nr LE1G/00094087/9, na rzecz najemcy przedmiotowego lokalu.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 



 „za” uchwałą głosowało   ..............129.......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ..........0.........Uprawnionych 

„wstrzymało się”...............................0.........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR    15/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego  

w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich 55  o  pow. 136,10m2, dla którego prowadzona 

jest Księga Wieczysta o nr LE1G/00094342/5, na rzecz  najemcy przedmiotowego lokalu.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 



 „za” uchwałą głosowało   ...............129......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ...........0............Uprawnionych 

„wstrzymało się”................................0............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   16/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  nr 8-1a o pow. 

91,60m2 znajdującego się w pawilonie handlowo – usługowym Mogador położonym  

w Głogowie przy ul. Gustawa Morcinka 8, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta 

o nr LE1G/00017889/8, na rzecz  najemcy lokalu nr 8-3a znajdującego się w w/w pawilonie 

w celu rozszerzenia działalności.  

2. Cena zbycia przedmiotowego lokalu użytkowego zostanie ustalona w drodze negocjacji  

z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

3. W przypadku, gdy lokal nie zostanie zbyty w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyraża 

zgodę na zbycie w/w lokalu w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, w tym przez 

podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawą ustalenia 

ceny wywoławczej nieruchomości będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 



 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

 „za” uchwałą głosowało   ............129............ Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało .........0..............Uprawnionych 

„wstrzymało się”..............................0..............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   17/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej  

       „Nadodrze” w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r.Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym garażu nr 191 o pow.  użytkowej 48,00m2, 

położonego w zespole garaży w Głogowie przy ul. Niedziałkowskiego, dla których Sąd 

Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00053798/7. 

2. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 2. 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

 „za” uchwałą głosowało   ..............129.......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ..........0............Uprawnionych 

„wstrzymało się”...............................0............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 



UCHWAŁA NR   18 /2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 1/4 w Głogowie 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności oraz zbycie lokalu mieszkalnego 

położonego w Głogowie przy ul. Strzeleckiej 1/4 o pow. 82,56 m2 znajdującego się  

w nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 1, 1a, 3 w Głogowie, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta o nr LE1G/00019234/6, na rzecz (...) za cenę 325 883,97zł ( słownie: trzysta 

dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 97/100) wynikającą z ostatecznego 

rozliczenia kosztów budowy. 

 

§ 2. 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

„za” uchwałą głosowało   ................128........ Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ...........0...........Uprawnionych 

„wstrzymało się”................................0...........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ............................................................. ................... 

 



UCHWAŁA NR    19 /2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 1/8 w Głogowie  

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności oraz  zbycie lokalu mieszkalnego 

położonego w Głogowie przy ul. Strzeleckiej 1/8 o pow. 82,55 m2 znajdującego się  

w budynku przy ul. Strzeleckiej 1, 1a, 3 w Głogowie,  dla którego prowadzona jest księga 

wieczysta o nr LE1G/00019234/6 na rzecz (...) za cenę 325 844,50zł ( słownie: trzysta 

dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 50/100) wynikającą  

z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. 

 

§ 2. 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

„za” uchwałą głosowało   ...............128......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ...........0...........Uprawnionych 

„wstrzymało się”.................................0..........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 



UCHWAŁA NR    20/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 1/12 w Głogowie  

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności oraz zbycie lokalu mieszkalnego 

położonego w Głogowie przy ul. Strzeleckiej 1/12 o pow. 82,52 m2 znajdującego się  

w budynku przy ul. Strzeleckiej 1, 1a, 3 w Głogowie, dla którego prowadzona jest księga 

wieczysta o nr LE1G/00019234/6 na rzecz (...) za cenę 325 726,08zł (słownie: trzysta 

dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 08/100) wynikającą  

z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. 

§ 2. 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

„za” uchwałą głosowało   ................128........ Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ...........0...........Uprawnionych 

„wstrzymało się”.................................0..........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ............................................................... ................. 

 



UCHWAŁA NR    21/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia nieruchomości  

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r.  Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu 

nieruchomości stanowiącej działkę powstałą po podziale działki nr 260/10 obr. II Matejki 

o pow. ok. 260 m2, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą  

nr LE1G/00103277/5, położonej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej. 

2. Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego 

dzierżawcy (...).  

3. Cenę nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 2. 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

 „za” uchwałą głosowało   ..............128.......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ...........0............Uprawnionych 

„wstrzymało się”................................0............Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ................................................................................ 

 

 



UCHWAŁA NR     22/2019 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 03 grudnia 2019r. 

w sprawie:        

zbycia nieruchomości  

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1285) oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu 

nieruchomości stanowiącej działkę powstałą po podziale działki nr 1/4 obr. XVIII Kopernik 

o pow. ok. 2500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr 

LE1G/00021618/9, położonej w Głogowie przy ul. Perseusza. 

2. Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym. 

3. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego 

§ 2. 

 

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, 

w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa  

w księdze wieczystej.  

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 03.12.2019r. 

 

 „za” uchwałą głosowało   ..............127.......... Uprawnionych 

„przeciw” uchwale głosowało ..........0.........Uprawnionych 

„wstrzymało się”...............................1.........Uprawnionych  

 

                            SEKRETARZ                                                                        PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW               WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

 

 

.............................................................................                     ........................................................... ..................... 

 

 


