
UCHWALAnr-?(?/15 
RADY NADZORCZEJ SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOSC 

z dnia 16 listopada 2015 roku 

w sprawie: ustalenia wysokosci oplaty pobieranej przez Spoldzielni? Mieszkaniow^ Jednosc 
w Piasecznie z tytulu wydawania dokumentow. 

§ 1 

Rada Nadzorcza Spoidzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na podstawie 

§ 109 ust. 1 pkt. 1 Statutu, d^z^c do utrzymania wysokosci opiat eksploatacyjnych za lokale 

na dotychczasowym poziomie, postanowita wprowadzic oplat? z tytulu wydania dokumentow 

w/g zal^cznika nr 1. 

Zgodnie z zapisem art. 8' ust. 2 ustawy o spoMzielniach mieszkaniowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 

4 Statutu, koszty sporz^dzenia odpisow i kopii dokumentow, za wyj^tkiem statutu i 

regulaminow uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa cztonek spoidzielni wnioskuj^cy o 

ich otrzymanie. 

Jednoczesnie uchylona zostaje uchwata nr 70/2015 z dnia 09 listopada 2015r. 

§ 2 

za podj^ciem uchwaly glosowalo ^ czlonkow Rady Nadzorczej 

przeciwko podj^ciu uchwaly glosowalo .C<<. czlonkow Rady Nadzorczej 

od glosu wstrzymalo si? ^Si czlonkow Rady Nadzorczej 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

S E K R E T A R Z 
RADY N A D Z O R C Z E J 

Bozena Si?bor 

PRZEWODNICZACY 
RADY i ™ z o 

Jan Kurz?pa 



Wykaz rodzaju dokumentow i wysokosci optat za icii wydanie 

L.p. nazwa wysokoS^ 

oplaty 

uwagi 

1. Przygotowanie dokumentdw wymaganych przez bank 
przy sktadaniu indywidualnych wnioskdw 
kredytowych 

20,00 zt za komplet dokument6w 

2. Wydanie kopii dokumentu 1,00 zt za kazd^ strong 

3. Wydanie kopii dokumentu z potwierdzeniem 
zgodnoiSci dokumentu z oryginatem 

5,00 zl za kazd^ stron? 

4. Wydanie za^wiadczen bezpo^rednio dotycz^cych 
czlonlca Spoidzielni, bez wyliczen wartosciowych 

10,00 zl dragie i kolejne w jednym 
roku kalendarzowym 

5. Wydanie za^wiadczen bezpo^rednio dotycz^cych 
cztonka Spdtdzieini, z wyliczeniem warto^ciowym 

20,00 zl drugie i kolejne w jednym 
roku kalendarzowym 

6. Wydanie zaSwiadczeA bezpo^rednio dotycz^cych 
czlonka Spdidzieini w celu zaiozenia Ksifgi 
wieczystej 

10,00 zl drugie i kolejne w jednym 
roku kalendarzowym 

7. Wydanie zaiwiadczenia do zbycia lokalu 100,00 zl kaide 7aswiadczenie 

8. Wydanie dokumentu wymagaj^cego wyszukania 
danych w archiwum Sp6ldzielni 

50,00 zl za ka±dy dokument 

9. Wydanie dokumentu wymagaj^cego 
przeprowadzenia postf powania wyja§niaj%cego w 
sprawie dotyczqcej posiadanego tytulu prawnego do 
lokaiu 

20,00 zl za kazdy dokument 

10. Wydanie dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 4 
- 6 osobom nie bfd^cym czlonkami Sp6tdzielni 

50,00 zl 

(w tym 
podatek 

VAT) 

za kai:dy dokument 

Podane opiaty opiatami brutto. 


