
UCHWAŁA  nr     1 /2008 

 

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 8 stycznia 2008 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 38/2007 Rady Nadzorczej JSM z dnia 13.11.2007 roku w sprawie 

wysokości stawek opłat za używanie lokali w 2008 roku. 

 

Działając na podstawie § 28 ust.1 pkt 12 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia, co 

następuje : 

§  1 

W celu sprostowania oczywistej pomyłki oraz doprecyzowania, w uchwale nr 38/2007 Rady 

Nadzorczej JSM z dnia 13.11.2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali w 

2008 roku wprowadza się następujące zmiany : 

1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały – strona 1, tabela ”GZI-opłata eksploatacji podstawowej na  

    2008 rok za lokale mieszkalne – JSM”, w kolumnie „podatek od nieruchomości” dokonuje się  

    zmiany wysokości podatku od nieruchomości dla : 

1) lp. nr 6 nieruchomość „K.Trzcińskiego 4” – w miejsce kwoty „0,20” z/1m
2
/m-c wpisuje się  

     kwotę „0,07” zł/1m
2
/m-c 

2) lp. nr 16 nieruchomość „Karłowicza 19,21,23,27,29,31” w miejsce kwoty „0,39” zł/1m
2
/m-c  

     wpisuje się kwotę „0,08” zł/1m
2
/m-c 

 

2. W następujących załącznikach do ww. uchwały : 

1) nr 1 , strona nr 3, tabela  „GZI-Opłata eksploatacji podstawowej na 2008 rok za lokale  

     mieszkalne dla osób niebędących członkami”, 

2) nr 2 , strona nr 3, tabela  „GZII-Opłata eksploatacji podstawowej na 2008 rok za lokale  

     mieszkalne dla osób niebędących członkami”, 

1) nr 3 , strona nr 3, tabela  „GZIII-Opłata eksploatacji podstawowej na 2008 rok za lokale 
mieszkalne dla osób niebędących członkami”, 

2) nr 4 , strona nr 3, tabela  „GZIV-Opłata eksploatacji podstawowej na 2008 rok za lokale 
mieszkalne dla osób niebędących członkami” 

pod każdą ww. tabelą dopisuje się zdanie : 

 

”Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu wnoszą ponadto opłaty na podatek od nieruchomości w wysokości określonej 

na stronie nr 1 załącznika tj. w wysokości obowiązującej członków Spółdzielni, którym 

przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu.” 

 

3. W załączniku nr 2 do ww. uchwały zmienia się tytuł tabeli na stronie 2 na następujący „GZII- 

    Opłata eksploatacji podstawowej na 2008 rok dla właścicieli lokali mieszkalnych   

     będących członkami”, a ponadto w załącznikach nr 1, 3, 4  w tytule tabeli na stronie 2, po  

     wyrazach „dla właścicieli lokali mieszkalnych”,  dodaje się wyrazy „będących członkami”.  

 

§  2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku. 

 

 

Rada Nadzorcza 

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

 


