
Zatqcznik do Uchwaty Zarzqdu nr 6/2011 

REGULAMIN 

dotycZqcy zasad, warunkow oraz trybu udost~pniania dokumentow cztonkom 

Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- wtasnosciowej w Opolu Lubelskim 

, 

Zarzqd Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- wtasnosciowej w Opolu Lubelskim, w oparciu 0 art. 18 § 3 ustawy 

Prawo spotdzielcze i art. 81 ustawy 0 spotdzieiniach mieszkaniowych oraz § 14 Statutu Spotdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko- wtasnosciowej w Opolu Lubelskim, ustala zasady, warunki oraz tryb udost~pnienia dokumentow 

cztonkom spotdzielni, 0 ktorych mowa w S'~ atuc ie . 

§ 1 

Cztonek Spol'dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- wtasnosciowej w Opolu Lubelskim ma prawo: 

1) Otrzymac nieodptatnie odpis aktualnego Statutu Spotdzielni. 

2) Otrzymac nieodptatnie odpisy reguiaminow uchwalonyth na podstawie Statutu Spotdzielni. 

3) Otrzymac za odptatnosciq kopie pozostatych reguiamin6w, uchwat i proto <(; ~'=)"N organow Spotdzielni, protokotow 

lustracji oraz rocznych sprawozdan finansowych. 

4) Otrzymac za odptatnosciq teksty um6w zawieranych Z osobami trzecimi, jesli nie naruszajCj praw tych os6:: (Y3Z 

nie istnieje uzasadniona obawa, ze cztonek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spotdzie ini (art. 

18 § 3 ustawy Prawo Spotdzie:cze). 

§2 

Dokumenty 0 ktorych mowa w punktach 1- 4 udost~pnia si~ lub przekazuje si~ na pisemny wniosek cztonka w 

term in ie do 30 dni liczCjc od dnia ztozenia wniasku lub w innym terminie ustalonym ze sktadajCjcym wniosek. 

§3 

Roczne sprawozdania finansowe, przyj~te przez Walne Zgromadzenie Cztonk6w Spotdzielni, z zastrzezeniem § 2 

niniejszego regulaminu, udast~pnia si~ cztankom w termin ie 30 dni ad daty jega ztozenia. 

§4 

W przypadku braku udast~pnienia cztonkam Spotdzielni dokumentow oraz materiatow a ktorych mowa wart. 18 § 3 

ustawy Prawa Spotdzielcze, Zarzqd Spotdzielni przyczyny admawy w formie pisemnej przekazuje czfonkowi 

spotdzielni w terminie 30 dni liczqc ad daty ztozenia wniosku. 



f" Od deeyzji Zarzqdu przysfuguje eztonkowi prawo zqdania rozpatrzenia przez Rad~ Nadzorezq odmowy na podstawie 

~/ § 50 ust.l pkt. 2e, 7 Statutu Sp6fdzielni i zfozenia wniosku do Sqdu Rejestrowego 0 zobowiqzanie Sp6fdzieini do 

udost~pnienia umowy. 

§5 

Zobowiqzuje s i ~ inspektora do spraw ezfonkowsko- mieszkaniowyeh do : 

1) zafozenia rejestru wydanych kserokopii dokument6w 

2) zatozenia rejestru udost~pnianyeh dokument6w 

Kazdy eztonek ma obowiqzek pokwitowae pisemnie zestawienie otrzymanyeh pismo 

§6 

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogq bye udost~pniane Sp6tdzielcom takie w innej formie niz to mow! 

regulamin (np.: Internet). 

§7 

1. Ustala si~ nast~pujqee stawki za wykonanie odbitek ksero dokument6w: 

a) odbitki formatu A-4 - 1 zt ( brutto ) 

b) odbitki formatu A-4 d'Nustronna - 2 zt ( brutto ) 

e) odbitka formatu A-3 - 2 zt ( brutto ) 

d) odbitka formatu A-3 dwustronna - 4 zf ( brutto ) 

2. Czfonek Spotdzielni Mieszkaniowej przed otrzymaniem kserokopii pozqdanyeh dokumentow, przedstawia 

praeownikowi Sp6tdzielni dow6d wpfaty wymaganej kwoty w kasie Sp6tdzielni. 

§8 

Regulamin zostaf zatwierdzony na posiedzeniu Zarzqdu Sp6tdzieini Mieszkaniowej Lokatorsko

Wfasnoseiowej w Opolu Lubelskim w dniu 29 iipea 2011 roku Uehwatq Nr 6/2011 i wehodzi w zyeie z dniem podj~cia 

Uehwaty. 

Do wiadomosei : 

- inspektora ds. ezfonkowsko- mieszkaniowyeh 
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