
Uchwała nr 3312017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,Wielkopolanka'' w Poznaniu

z dnia29.12.2017r.

sprawie: ustalenia wysokośei opłaty miesięcznej na poezet kosztów doręczenia
korespondencji (tzw. opłaty korespondencyjnej).
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wie1kopo1anka', z siedzibą w Poznanu dziaŁĄąc w

oparciu o $ 54 ust. l pkt. 8 oraz $ 38 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka'',

a tak:Że na podstawie ust. VI pkt. 8 obowi4zującego w Spółdzielni ,,Regulaminu

gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni MieszĘaniowej ,,Wielkopolanka'',

roz|iczania kosztów i ustalania wysokości opł'at za użytkowanie lokali ustala następującą

wysokośó stawki opłaty korespondencyjnej, d. :

1) Dla lokali (mieszkalnych/użytkowycĘ w wysokości: 2,82 zł nętto na miesiąc od

1okalu,

2) D|a miejsc postojowych oraz gartŻy w wysokośct.. |,74 złnetto na miesiąc od miejsca

postojowego l garaźru.

$2

Stawkimiesięcznej opłaty korespondencyjnej wskazane w $ 1 zostały wyliczone na
podstawie wzoru określonego w zaŁączniku nr 1 do obowiryljącego w Spółdzielni
,,Regulaminu gospodarowania zasobami lokalowymi Spó'łdzielni Mieszkaniowej
,,Wielkopo|ankd,, roz|iczaria kosztów i ustalania wysokoŚci opłat za użytkowanie
lokali.
obowiqzek ponoszenia opŁaty korespondencyjnej dotyczy osoby, której przysługuje
prawo do lokalu mieszkalnego / użlkowego wchodzącego w skład zasobów
Spółdzielni, a która wskazała Spółdzielni adres do doręczeń inny nii adres
przysługującego jej w zasobach Spółdzielni lokalu. Powyższe stosilje się odpowiednio
do osoby, której przysfuguje prawo do miejsca postojowego l garuŻll wchodz4cego w
skład zasobów Spółdzielni.
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Stawki opłaty korespondencyjnej wskazane w $ 1 obowiązusąod dnia 01 maja 2018 roku.
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Wykonanie uchwĄ powierza się Działowi Księgowcści spÓłdziel*i.

'8{
Uchwata obowiązuje z dnimn jej podjęcia.
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