UCHWAŁA nr 37 / 2013
Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na Ŝyczenie uŜytkownika
lokalu na adres do korespondencji.
Działając na podstawie § 28 ust.1 pkt 12 statutu JSM, mając na uwadze brak
zasadności ponoszenia kosztów wysyłania korespondencji na adresy
korespondencyjne przez wszystkich uŜytkowników lokali Rada Nadzorcza
postanawia, co następuje:
§ 1
1. Wysyłka zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, o zmianie wysokości opłat
za uŜywanie lokali, wysyłanie ksiąŜeczek opłat, rozliczeń kosztów ciepła
i innych pism na tzw. adres do korespondencji podany przez uŜytkownika
lokalu – jest odpłatna.
2. Opłata jest wnoszona miesięcznie wraz z opłatą za uŜywanie lokalu.
3. Wysokość opłaty w formie ryczałtowej ustala się w wysokości 2,00 zł za
lokal miesięcznie (na podstawie kalkulacji przygotowanej przez Zarząd
Spółdzielni).
4. Opłata dotyczy wyłącznie mieszkań, których uŜytkownicy wystąpili lub
wystąpią pisemnie do Spółdzielni z Ŝądaniem dostarczania im wszelkiej
korespondencji przesyłką pocztową na tzw. adres korespondencyjny inny niŜ
adres posiadanego w Spółdzielni lokalu.
5. Osobom, które złoŜą pisemną rezygnację z wysyłania korespondencji na
adres korespondencyjny, korespondencja będzie dostarczana do skrzynek
oddawczych lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, według
ogólnych zasad obowiązujących w Spółdzielni.
§ 2
Opłaty za korespondencję wysyłaną na Ŝądanie uŜytkownika lokalu na inny
adres obowiązują od 2014 roku.
§ 3
Załączniki do uchwały stanowią:
1) wniosek o wysyłanie korespondencji na adres korespondencyjny,
2) rezygnacja z wysyłania korespondencji na adres korespondencyjny.
§ 4
Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni.
§ 5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Rada Nadzorcza JSM

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej JSM nr 37/2013
z dnia 27.08.2013

Jelenia Góra dnia …………………………
………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………….
……………………………………….
Adres lokalu mieszkalnego
……………………………………….
Telefon kontaktowy

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. L.RóŜyckiego 19
58-506 Jelenia Góra
Proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojego lokalu:
Ulica………………………………………………nr budynku……nr lokalu……

na poniŜszy adres:
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny

Przyjmuję do akceptującej wiadomości, Ŝe przesyłanie korespondencji
na podany adres wiąŜe się z ponoszeniem ryczałtowej opłaty
w wysokości 2,00 zł/lokal miesięcznie.

………………………………………..
Podpis

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Nadzorczej JSM nr 37/2013
z dnia 27.08.2013

Jelenia Góra dnia …………………………
…………………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………………………
……………………………………………
Adres lokalu mieszkalnego w Spółdzielni
……………………………………………
Telefon kontaktowy

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. L.RóŜyckiego 19
58-506 Jelenia Góra
Niniejszym pismem składam rezygnację z wysyłania korespondencji ze
Spółdzielni na wcześniej podany adres korespondencyjny tj.:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny

Przyjmuje do akceptującej wiadomości, Ŝe
korespondencja ze
Spółdzielni przekazywana będzie do skrzynki oddawczej na adres lokalu
znajdującego się w zasobach Spółdzielni.

………………………………………..
Podpis

