
Uchwała Nr 5 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 18.07.2018r. 

w sprawie: 
ustalenia opłat za dostarczanie korespondencji wysyłanej na adres wskazany przez 
użytkownika lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego inny niż adres 
nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię (adres do korespondencji) 

Działając na podstawie § 99 ust.l pkt.l oraz § 118 ust.l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego 
uchwala się, co następuje: 

§1-

1. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 
a/ adres do korespondencji - adres inny niż adres nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, 

w której położony jest lokal lub garaż wskazany przez użytkownika lokalu; 
b/ użytkownik lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, garażu położonego 

w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię lub osobę użytkującą lokal, garaż bez 
tytułu prawnego. 

§2. 

1. Doręczanie zawiadomień, informacji o zmianie wysokości opłat, potwierdzenia sald, rozliczeń 
kosztów za dostarczone media i innych pism na adres do korespondencji jest odpłatne. 

2. Doręczanie korespondencji, o której mowa w ust.l realizowane jest za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania usług pocztowych po uprzednim 
złożeniu przez użytkownika lokalu pisemnego wniosku w tym przedmiocie. 

3. Użytkownik lokalu, garażu w przypadku rezygnacji z doręczania korespondencji na wskazany przez 
siebie adres zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w przedmiocie tej rezygnacji. 

§3. 

Użytkownik lokalu, garażu ponosi opłaty za doręczanie korespondencji począwszy od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. 

§4. 

Ustala się opłaty za doręczanie pism, o których mowa w § 2 ust.l na adres do korespondencji w 
wysokości opłaty dla danego rodzaju przesyłki (list zwykły, polecony, polecony za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru) według cennika Poczty Polskiej lub innego uprawnionego podmiotu 
świadczącego usługi pocztowe obowiązującego w dacie nadania przesyłki. 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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