
UCHWAŁA NR 11 /2011 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom"  w  Mińsku Mazowieckim  z 

dnia 04.08.2011 r. 

 
w sprawie: opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym 
 

Działając na podstawie § 104 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przełom" postanawia 

 
§ 1  

 
1. Ustalić opłaty za : 

    1. wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu na 

      wniosek zainteresowanego w celu: 

       a)założenia księgi wieczystej - od członka Spółdzielni 15 zł, od innych osób 30 zł 

       b) przedłożenia u notariusza - od członka Spółdzielni 15 zł, od innych osób 30 zł 

       c) przedłożenia w banku - od członka Spółdzielni 30 zł, od innych osób 60 zł 

       d)  przedłożenia na potrzeby innych postępowań, w tym  podatkowego - od członka 

           Spółdzielni  15 zł, od innych osób 25 zł 

 
    2. wydawanie zaświadczeń o braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal celem przedłożenia 

      instytucjom zewnętrznym na prośbę wnioskującego -  lOzł 

    3  wydawanie innych zaświadczeń  na wniosek zainteresowanego  - 30zł 

    4  udzielenie informacji komornikom sądowym - 50 zł 

    5  udzielenie  informacji rzeczoznawcom majątkowym  w celu dokonania wyceny 

      wartości rynkowej praw -  200 zł. 

    6  wydawanie kserokopii dokumentów - 2 zł  za sporządzenie kserokopii 1 strony 

      dokumentu 

2  Wydanie zaświadczenia o członkostwie w Spółdzielni  wolne jest od opłat 

 
§ 2  

 
Do powyżej wskazanych kwot naliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

§ 3  
 

Osoby zainteresowane podjęciem czynności związanych ze sporządzeniem zaświadczeń są 

zobowiązane wnieść do Spółdzielni opłatę w wysokości określonej w §1 przed wydaniem przez 

Spółdzielnię zaświadczenia, kserokopii dokumentu lub udzieleniem informacji. 

 
§ 4  

 
Zaświadczenia i kserokopie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od  daty złożenia wniosku. po 

okazaniu dowodu wpłaty, zaś informacji udziela się  niezwłocznie po ich  sporządzeniu 

 

 

 

 



§ 5  

 

Uzyskane środki stanowią dochody finansowe Spółdzielni 
 

§ 6  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 
§ 7  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do spraw wszczętych po 04.08.2011 r. 

 
§ 8  

 
Z dniem podjęcia uchwały traci moc uchwała Rady Nadzorczej Nr 9/2006 z dnia 27 lutego  2006  r.   

w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  wydawanie  odpisów dokumentów Rzeczoznawcy Majątkowemu 

oraz uchwała  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom'" Nr 26/2008   z  dnia 26 czerwca 

2008r. w  sprawie odpłatności  członków Spółdzielni za sporządzanie odpisów i kopii dokumentów. 

 

 

 
Sekretarz Rady Nadzorczej      Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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