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Miroslaw Zelechowski Olsztyn, dnia 6 . IV· 2009 r. 
ul. Okrzei 20 m 7 
10-266 Olsztyn 
mirzel@onet.eu URZi\D MIASTA OLSZlYN 

Biuro Obslugi Klienta 

Wplyn~lo dnia ....... 2.009..:~~..~ 6 

Nr dok .......... .......~..•.•••. 


Pan Piotr qrzymowicz 
06 Kl . za:9Prezydent miasta Olsztyna 

PI. Jana Pawla II 1 
10-101 Olsztyn 

SEKRETARIAT 
P W iK Sp . z 0 . 0 . O l szt~n 

w~~~~lE~C O 6: ~W J...Q.~ 
L. Dz .. .. .. .. .. podpis .. ..... ..... 


WNIOSEK 

o stwierdzenie bezprawnego zawarcia umowy 0 zarzCj.dzaniu nieruchomosciCj. wspolnCj. 
zawartCj. przez prezesa ZarzCj.du Zakladu Budynkow Komunalnych I Sp. z 0.0. w Olsztynie 


(w ktorej 100% udzialu posiada Gmina Olsztyn) tj. Sawickiego Zenona 


UZASADNIENIE 

W dniu 20 marca 2001 r. prezes ZBK I Sp. z 0.0. w Olsztynie, ul Zamenhofa 16 Sawicki 
Zenon zawar! pisemnCj. umowy 0 zarzCj.dzaniu nieruchomosciCj. wspolnCj. z: PrzytulCj. 
Gerardem oraz Habedankiem Andrzejem - podajCj.cymi siy za uprawnionymi do 
reprezentowania Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Okrzei 20 w Olsztynie na podstawie 
uchwaly tejze wspolnoty. 

Z posiadanych przeze mnie dokumentow, zapoznaniu siy z dokumentami znajdujCj.cymi siy w 

aktach sCj.dowych i w innych instytucjach (Przedsiybiorstwo WodociCj.gow i Kanalizacji, Zaklad 

Lokali i Budynkow Komunalnych), rozmow z wlascicielami wynika, ze w/w panowie, tj.: 
Przytula Gerard i Habedank Andrzej bezprawnie poslugiwali siy prawem reprezentowania 
Wspolnoty Mieszkaniowej jako jej ZarzCj.d. Uchwala, na ktor~ ci dwaj panowie siy powolywali 
nie rna zadnej mocy prawnej - poniewaZ rue zostalo spelnionych szereg wymogow przez prawo 
nakazane by ta uchwala byla wama. 

Nalezy ze szczegolna moca podkreslic, ze Sawicki Zenon mial pelnCj. swiadomosc 
niewaznosci uchwaly. Jest licencjonowanym zarzCj.dcCj. nieruchomosci (nr licencji 1688). 

Wi~cej szczeg6l6w mozna znaldc na stronie internetowej www.Okrze:1.rk.Vl 
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