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dekretac a 

ZA WIADOMIENIE 

o mozliwosci - podejrzeniu popelnienia przestypstwa 

przez: 

czlonk6w zarz<j.du wsp6lnoty mieszkaniowej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20 

l. Andrzeja Habedanka - zam. ul. Okrzei 20 m 9, 10-266 Olsztyn 
2. Gerarda Przytuly - zam. ul. Okrzei 20 m 3, 10-266 Olsztyn 

oraz 
zarz<j.dcy wsp6lnoty mieszkaniowej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20 

1. 	 Zenona Sawickiego - Zaklad Budynk6w Komunalnych I Sp. z 0.0. 

10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa16 
dow6d: zalqcznik nr J 

polegaj<j.cym na swiadomym, dlugotrwalym, ci<j.glym dzialaniu na szkody Wsp6lnoty Miesz
kaniowej przy ul. Okrzei 20. 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 . XI· 2008 r. otrzymalem przesylky polecon<j. za potwierdzeniem odbioru z S<j.du 
Rejonowego w Olsztynie Wydzial I Cywilny w Olsztynie zawieraj<j.c<j. nakaz zaplaty w po
stypowaniu upominawczym nakazuj<j.ce pozwanej Wsp6lnocie Mieszkaniowej aby zaplacila 
na rzecz powoda, tj. Przedsiybiorstwu Wodoci<j.g6w i Kanalizacji w Olsztynie kwoty 
1l.897,47 zl. wraz z odsetkami (kt6re wynosz<j. na dzien 1 ·XII· 2008 r. l.111,11 zl) oraz 
kwoty 2.566 zl. tytulem koszt6w procesu. 

dow6d: zalqcznik nr 2 

Z w/w nakazu zaplaty oraz dol<j.czonych zal<j.cznik6w wynika, ze Wsp6lnota Mieszkaniowa 
przy ul. Okrzei 20, kt6rej jestem czlonkiem, nie zaplacila Przedsiybiorstwu Wodoci<j.g6w i 
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie kwoty 11.897,47zl. za pobran<j. wody i odprowadzone 
scieki za okres . XII· 2006 r. - .VII· 2008 r. 
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SO'ona 2 :: :; 

W/w osoby nie przestrzegaj'lc ponizszych akt6w prawnych, um6w, tj.: 

1. 	 U stawy z dnia 24 czerwca 1994 r.o wlasnosci Iokali (Dz. U. 2000 r. N r 80 poz. 903 z p6i
niejszymi zmianami); 

2. 	 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r: Nr 
46, poz. 543 z p6miejszymi zmianami); 

3. 	 Umowy 0 zarz'ldzaniu nieruchomosci'l wsp6ln'l z dnia 20 . III · 2001 r. pomiydzy 
Wsp6lnot'l Mieszkaniow'l a Zarz'ldc'l; 

dow6d: zalqcznik nr 2 
4. 	 Umowy nr 5/213/01 z dnia 4 ·XII· 2001 r. pomiydzy Przedsiybiorstwem Wodoci,!

g6w i Kana1izacji Sp. z 0.0. w Olsztynie a Wsp6lnot'l Mieszkaniow,! (reprezentowa
n'l przez Zarz'ldcy) 

dow6d: zalqcznik nr 3 

poprzez: 

1. 	 Odmawianie udzielania informacji 0 dziaIalnosci na rzecz wsp6lnoty, a tym samym 

uniemozliwianie biez'lcej kontroli dzialainosci zarz'ldu, 


dow6d: zalqcznik nr 4, 5, 6,7 
2. 	 Nie informowanie 0 za1eglosciach w oplacaniu za zuZyt'! wody i odprowadzonych scie

kach w Iatach 2007 i 2008 nawet na corocznych zebraniach wsp6lnoty, 
dow6d: protokoly z corocznych zebran wsp6lnoty z roku 2007 i 2008 

3. 	 Nie informowanie przez Zarz'ldcy Wsp6lnoty ewentuainym braku srodk6w finansowych 

na oplacenie medi6w, 


4. 	 Nie poinformowanie przez Zarz'ldcy Zarz'ldu Wsp6lnoty i ich czlonk6w 0 otrzymaniu od 

PWiK ostatecznego wezwania przeds'!dowego do zaplaty za wody i scieki a tym samym 

uniemozliwienie Wsp6lnocie podjycia stosownych, w terminie prawnie przewidzianym 

dzialan w celu rozwi'lzania problemu, 


dow6d: zalqcznik nr 8 
5. 	 Nie oplacanie oplat za zuzyt'l wody i odprowadzonych sciekach w roku 2007 i 2008, 


pomimo wnoszonych oplat z tego tytulu przez mieszkanc6w, 

dow6d: zalqcznik nr 2 

6. 	 Gospodarowanie srodkami finansowymi Wsp61noty przez Zarz'!dcy bez wiedzy wsp61
noty, bez jej uchwal, bez wymaganych pelnomocnictw na cele przekraczaj'lce czynnosci 

zarz'!du zwykIego, 


dow6d: zalqcznik nr 9 
7. 	 Brak prawidIowej gospodarki ekonomiczno-finansowej w wyniku czego na koncie 


wsp6Inoty nie rna zadnych srodk6w finansowych - nawet na biez'lce naprawy czy tez 

oplat za media. 


dow6d: wyciqg z konta bankowego wsp6lnoty 
8. 	 Umieszczanie "martwych dusz" w rozliczeniach. 

dow6d: zalqcznik nr 4, 10 
9. 	 Nie dokonywanie przez Zarz'ld Wsp6lnoty Mieszkaniowej biez'lcej, okresowej kontro


Ii a tym samym ocen i podsumowan sprawnosci i jakosci pracy Zarz'ldcy. 


. . 	 \. p(, ~~ {\.7~. 
\ \j\ I}J"J Q~A 

ZaIaczniki: 	 ~\. ~ 
1. 	 Umowa 0 zarz,!dzaniu nieruchomosci'l wspoln,! pomiydzy Wsp6lnot'l a Zarz'! q. 
2. 	 Nakaz zaplaty w postypowaniu upominawczym. 
3. 	 Umowa pomiydzy Przedsiybiorstwem Wodoci'lg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsz


tynie a W sp6lnot'l Mieszkaniow,! (reprezentowan'l przez Zarz,!dcy). 

4. 	 Pismo do Zarz'!du wsp61noty i Zarz'ldcy z dnia 21 . III- 2008 r. 
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5. Pismo do Zarzqdcy wsp61noty z dnia 27 .III· 2008 r. 
6. Odpowiedz Zarzqdcy z dnia 31 .III· 2008 r. 
7. Pismo do Zarzqdu wsp61noty z dnia 4 ·IV· 2008 r. 
8. Wezwanie przedsqdowe ostateczne. 
9. Postanowienie Komornika. 

10. Rozliczenie Zarzqdcy. 

Otrzymujq: 

1. Urz'id Miasta Wydz. Spr. Lok., ul. Knosaly 3/5, 10-015 Olsztyn 
2. Zaklad Lokali i Budynk6w Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn 


