
Uchwalanr 11/2015 

Rady Nadzorczej 

Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej „TORWAR" z siedzibq vv Warszawie 

z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia sluzebnosci pnesylu 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 8) Statutu Spoidzielni Budowlano - Mieszkaniowej 
„TORWAR", zwazywszy ze: 

1. Spoldzielnia jest wtascicielem stanowi^cego odr^bn§ nieruchomosc lokalu 
niemieszkalnego oznaczonego numerem lu-Trafo o powierzchni uzytkowej 22,78 m^, 
sktadaj^cego si^ z jednego pomieszczenia, usytuowanego na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej (parterze) budynku przy ulicy Czerniakowskiej 178A w Warszawie, dla 
ktorego to lokalu S^d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydzial 
Ksiqg Wieczystych, prowadzi ksi^g^ wieczyst^ KW numer WA4M/00444179/4 
(dalej: „Lokar), 

2. W Lokalu znajduj^ si^ urz^dzenia stacji TRAFO numer 2840, b^d^ce wlasnosci^ 
Spolki RWE Stoen Operator spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzibq 
w Warszawie (dalej: „Sp61ka"), 

3. W dniu 7 lipca 2004 r. Spoldzielnia oraz spolka STOEN spolka akcyjna z siedzib^ 
w Warszawie (poprzednik prawny Spolki RWE Stoen Operator spolka z ograniczon^ 
odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Warszawie) zawarly umow^ zamiany, zgodnie 
z ktor^ Spolka STOEN spolka akcyjna z siedzibq w Warszawie przeniosla na 
Spoldzielni^ prawo uzytkowania wieczystego nieruchomosci stanowiqcej dzialk? 
gruntu oznaczon^ numerem ewidencyjnym 76 z obr^bu 5-06-06, o obszarze 39 m^, 
polozon^ w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 178A wraz z wlasnosci^ 
posadowionego na tej dzialce budynku stacji transformatorowej numer 6417. 
W zamian za to Spoldzielnia zobowi^zala si^ ustanowic odr^bn^ wlasnosc i przeniesc 
na rzecz Spolki STOEN spolka akcyjna wlasnosc lokalu uzytkowego numer 35 
(trzydziesci pi^c) o powierzchni uzytkowej 22,78 m^ usytuowanego w budynku 
wzniesionym na dzialkach gruntu: 11/1 z obr^bu 5-06-06, 75 z obr^bu 5-06-06 oraz na 
powolanej powyzej dzialce gruntu 76, 

4. Do chwili obecnej umowa ustanowienia odr^bnej wlasnosci Lokalu i jego 
przeniesienia, o ktorej mowa wyzej, nie zostala zawarta. Strony (Spoldzielnia 
i Spolka) ustalily jednak, ze w ramach wykonania tej umowy, w miejsce ustanowienia 
odr^bnej wlasnosci Lokalu Spoldzielnia ustanowi na rzecz Spolki sluzebnosc 
przesylu. 


