
Kilka praktycznych uwag dotyczących dokonywania płatności za lokale w 
2016 roku. 
 
W grudniu bieżącego roku dostarczymy do Państwa mieszkań książeczki opłat 
na 2016 rok.  
Już od wielu lat każdy lokal ma przypisany indywidualny numer rachunku 
bankowego, co zdecydowanie przyspiesza wpływ wpłacanych kwot na konto 
konkretnego lokalu. A ponieważ w 2016 roku obsługę bankową Spółdzielni w 
zakresie tzw. płatności masowych (są to właśnie owe wpłaty na indywidualne 
numery rachunków bankowych) będą prowadziły dwa banki:  
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku – PKO BP S.A.,  
- a od 1 kwietnia 2016 roku – Bank Spółdzielczy z Kamiennej Góry,  
to wpłaty muszą być dokonywane na dwa różne indywidualne numery 
rachunków bankowych:  
- od stycznia do marca 2016 roku – na dotychczasowy numer rachunku w 
banku PKO BP, 
- od kwietnia 2016 roku – na nowy numer rachunku w Banku 
Spółdzielczym. 
 
I tu ważna uwaga: liczy się dzień dokonywania wpłaty! A zatem, na przykład: 
opłata za lokal za marzec 2016 roku, dokonywana po 31 marca (na przykład 1 
kwietnia 2016 roku) musi już być dokonana na nowy numer rachunku w Banku 
Spółdzielczym.    
 
W związku z powyższym, w celu uniknięcia nieporozumień, zróżnicowane 
zostały kolorystycznie  wąskie odcinki blankietów w książeczkach opłat: 
- w 3 pierwszych blankietach przeznaczonych do wpłaty na konto w banku 
PKO BP S.A. wąskie odcinki wydrukowane są na białym tle,  
- w pozostałych 10 blankietach przeznaczonych do wpłat w Banku 
Spółdzielczym wąskie odcinki są wydrukowane na tle w odcieniu 
czerwonym. 
Uwaga: wąski odcinek to ten, który zostaje w książeczce jako dowód wpłaty. 
 
Informacja o zmianie z dniem 1 kwietnia 2016 roku numerów indywidualnych 
rachunków bankowych jest szczególnie ważna dla osób, które mają ustalone 
zlecenia stałe w swoich bankach (osoby te muszą pamiętać o zmianie 
dyspozycji w banku przed dokonaniem już pierwszej wpłaty po dniu 31 
marca 2016 roku) oraz dla tych, którzy samodzielnie, poprzez Internet, 
dokonują płatności przelewem bankowym. 
 
Problem ten nie wystąpi u osób, które dokonywać będą opłat w kasach w 
siedzibie JSM, w hipermarkecie Kaufland, na poczcie itp. na podstawie 
książeczek przekazanych przez Spółdzielnię, gdzie odpowiednie numery 



rachunków bankowych są naniesione. Należy jednak pamiętać o dacie 
dokonywania wpłaty.  
 
Prosimy zapamiętać ! 
 

Od 1 kwietnia 2016 roku wypełniamy i dokonujemy wpłat 
w y ł  ą c z n i e  na blankietach, które mają wąskie odcinki 
w odcieniu czerwonym. 
 
 
 


