
Miroslaw ZelechQwski Olsztyn, dnia 12 ·1· 2009 r. 
uL Okrzei 20 m 7 
1O-26601sztyn 

Zar~Wsp6lnoty Mieszkaniowej 
przy ill. Okrzei 20 
10-266 Olsztyn 

Pan Gerard Przytula m. 3 
Pan Andrzej Habedank m. 9 

Na podstawie art. 21 oraz art. 29 ustawy 0 wlasnosci 10kali z dnia 24 . VI- 1994 r. 
(tekst jednality Dz. U. z 2000 r., nr 80, paz. 903 z pain. zm.) 

wnOSZet 0: 

przedstawienie mi odpis6w-kopii wyci~g6w z konta bankowego (podstawowego-biei'llcego i 

funduszu remontowego) W sp61noty Mieszkaniowej za okres od sierpnia do grudnia 2008 r. 

(wl~znie). 

Informujet jednoczesnie Pan6w, jako czlonkow Zarzadu WspoJnotv Mieszkaniowej, ze w dniu 

5 -1- 2009 r. uzyskalem osobiscie informacjet w Przedsietbiorstwie Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. 

z 0.0. w Olsztynie, ul. Oficerska 164, pok6j 205, ze na konto "Wodoci~g6w" NADAL nie 

wplywaj~ Zadoe kwoty za pobran~ woder i odprowadzane scieki. 

lnformujet r6wniez, ze zostalem poinformowany przez czersc najemc6w lokali komunalnych oraz 

wlascicieli lokali a takZe pisemnie przez Zaklad Lokali i Budynk6w Komunalnych w Olsztynie, 

ul. Cicha 5 0 wplacaniu na konto W sp6lnoty Mieszkaniowej srodk6w finansowych na poczet 

zaliczek za zu'Zyt:;! wodet i odprowadzone scieki. 
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Miroslaw Zelechowski Olsztyn, dnia 2 . III· 2009 r. 
uL Okrzei 20 m 7 
1O~266 Olsztyn 

Zarzqrl W sp6lnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Okrzei 20 
10-266 Olsztyn 

Pan Gerard Przytula m. 3 
Pan Andrzej Habedank: m. 9 

Na podstawie art. 21 oraz art. 29 ustawy 0 wlasnosci lokali z dnia 24 . VI· 1994 r. 
(tekstjednolity Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z pozn. zm.) 

wnosz~ 0: 

przygotowanie na zebranie czlonk6w wsp61noty mieszkaniowej 

wszystkich dokument6w 
dotycZJ.lcych wyborn obecnego ZafZ4du wsp61noty mieszkaniowej, a w szczeg61nosci: 

• listy obecnosci, 

• protokolu zebrania, 

• uchwaly, 
• innych dokumentow - jesli istniej~ - w przedmiotowej sprawie. 

Uzasadnienie: 

Z posiadanych przeze mnie dokumentow, informacji oraz wypowiedzi os6b trzecich mam 
uzasadnione podejrzenie 0 niedopelnieniu wymog6w prawnych zwi<p:anych z Waszym wyborem 

i legalnym pelnieniem funkcji czlonk6w Zarzlldu W sp61noty Mieszkaniowej. 

W celu peloego wyjasnienia w/w sprawy, kt6r~ interesuj~ si\! r6wniez inni wlasciciele prosz\! 0 

jak najbardziej powai:ne potraktowanie niniejszego wniosku. 

Przypominam jednoczesnie, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymalem zadnej odpowiedzi na moje 

pismo w sprawie przedstawienia mi odpisow-kopii wyci~gow z konta bankowego 

(podstawowego-bie4cego i funduszu remontowego) W sp61noty Mieszkaniowej za okres od 

sierpnia do grudnia 2008 r. (wl~cznie). Wniosek w tej sprawie zostal odebrany przez Pana 

Gerarda Przytul\! w dniu 14 ·1· 2009 r. 
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