
Załącznik do Uchwały nr 71/2016  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”,  

z dnia 25.08.2016 r. 

CENNIK  
dokumentów, sporządzanych na wniosek członków  

oraz osób niebędących członkami Spółdzielni 
 

L.p. Rodzaj dokumentu Wysokość opłaty dla członków 
Spółdzielni  

Wysokość opłaty dla osób niebędących 
członkami Spółdzielni 

1. zaświadczenie do banku 20,00 zł 30,00 zł 

2. zaświadczenie do sądu – w celu założenia 
księgi wieczystej 

20,00 zł 30,00 zł 

3. zaświadczenie do notariusza – w celu 
zbycia prawa do lokalu 

0,00 zł – pierwsze zaświadczenie, 
 

30,00 zł - każde kolejne zaświadczenie, 
wydane w ciągu 90 dni od daty wydania 

pierwszego 

20,00 zł – pierwsze zaświadczenie, 
 

30,00 zł - każde kolejne zaświadczenie, 
wydane w ciągu 90 dni od daty wydania 

pierwszego 

4. zaświadczenie do Urzędu Skarbowego 10,00 zł 20,00 zł 

 zaświadczenie do urzędów 
administracyjnych 

10,00 zł 20,00 zł 

5. zaświadczenie o niezaleganiu                                
w opłatach,  dla osób posiadających prawo 
odrębnej własności do lokalu 

20,00 zł 30,00 zł 

6. zaświadczenie o członkostwie 0,00 zł - 

7. zaświadczenie o różnicy                              
w powierzchni lokalu 

0,00 zł 0,00 zł 

8. inne zaświadczenia 10,00 zł 20,00 zł 

9. Kserokopie dokumentów (poza 
obowiązującym statutem i wydanych na 
jego podstawie regulaminów), w tym: 

 
 

 

a.  dokumentów bieżących (dotyczących 24 
miesięcy od daty złożenia wniosku) 

5,85 zł – opłata stała niezależna od 
ilości stron (wynagrodzenie pracownika 

11,70 zł – opłata stała niezależna od 
ilości stron (wynagrodzenie pracownika 
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za czas przygotowania i wykonania kopii 
żądanych dokumentów) 

 
0,42 zł – opłata zmienna zależna od 
ilości wykonania stron formatu A4 

 
0,84 zł – opłata zmienna zależna od 
ilości wykonania stron formatu A3 

za czas przygotowania i wykonania kopii 
żądanych dokumentów) 

 
0,84 zł – opłata zmienna zależna od ilości 

wykonania stron formatu A4 
 

1,68 zł – opłata zmienna zależna od ilości 
wykonania stron formatu A3 

b.  dokumentów przechowywanych                           
w archiwum (powyżej 24 miesięcy od daty 
złożenia wniosku) 

11,70 zł – opłata stała niezależna od 
ilości stron (wynagrodzenie pracownika 

za czas przygotowania i wykonania kopii 
żądanych dokumentów) 

 
0,42 zł – opłata zmienna zależna od 
ilości wykonania stron formatu A4 

 
0,84 zł – opłata zmienna zależna od 
ilości wykonania stron formatu A3 

23,40 zł – opłata stała niezależna od 
ilości stron (wynagrodzenie pracownika 

za czas przygotowania i wykonania kopii 
żądanych dokumentów) 

 
0,84 zł – opłata zmienna zależna od ilości 

wykonania stron formatu A4 
 

1,68 zł – opłata zmienna zależna od ilości 
wykonania stron formatu A3 

10. Korespondencja doręczana za 
pośrednictwem operatora pocztowego do 
członków spółdzielni i osób niebędących 
członkami spółdzielni, które podały adresy 
korespondencyjne poza zasobami 
spółdzielni (dotyczy korespondencji, która 
do osób zamieszkałych w zasobach 
spółdzielni doręczana jest poprzez 
umieszczanie jej w skrzynkach 
pocztowych) 

Opłata zgodna z taryfą operatora 
pocztowego, naliczana każdorazowo 
poprzez wystawienie noty księgowej 

Opłata zgodna z taryfą operatora 
pocztowego, naliczana każdorazowo 
poprzez wystawienie noty księgowej 

 
 


