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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach,

działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz na podstawie § 94 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółdzielni,

zwołuje w dniu 27.06.2017 r. o godz. 1630

WALNE ZGROMADZENIE CZ£ONKÓW
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

"SZOBISZOWICE"
Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25
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ZAD£U¯ENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z PODZIA£EMZAD£U¯ENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z PODZIA£EMZAD£U¯ENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z PODZIA£EMZAD£U¯ENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z PODZIA£EMZAD£U¯ENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z PODZIA£EM
NANANANANA KLA KLA KLA KLA KLATKI SCHODOWE - STTKI SCHODOWE - STTKI SCHODOWE - STTKI SCHODOWE - STTKI SCHODOWE - STAN NAAN NAAN NAAN NAAN NA 30.04.2017 R. 30.04.2017 R. 30.04.2017 R. 30.04.2017 R. 30.04.2017 R.

Zadłużenie
byłych

lokatorów
[zł]

Sztabu Powstańczego 1 1 365,85

Sztabu Powstańczego 3 125,96

Sztabu Powstańczego 5 1 235,69

Sztabu Powstańczego 7 376,47

Sztabu Powstańczego 9 11 331,57

Sztabu Powstańczego 11 729,32

Sztabu Powstańczego 13 181 591,35

Sztabu Powstańczego 15 25 165,54 23 436,71

Sztabu Powstańczego 1-15 221 921,75 23 436,71
Sztabu Powstańczego 16 673,68

Sztabu Powstańczego 18 2 294,71

Sztabu Powstańczego 20 1 380,33

Sztabu Powstańczego 16-20 4 348,72 0,00
Sztabu Powstańczego 17 1 486,07

Sztabu Powstańczego 19 532,14

Sztabu Powstańczego 21 46 473,46 46 085,86

Sztabu Powstańczego 23 39 254,96 25 927,00

Sztabu Powstańczego 17-23 87 746,63 72 012,86
Sztabu Powstańczego 25 1 639,69

Sztabu Powstańczego 27 21 758,37

Sztabu Powstańczego 29 8 618,29

Sztabu Powstańczego 31 54 249,65 51 872,07

Sztabu Powstańczego 33 115 232,93 36 744,99

Sztabu Powstańczego 25-33 201 498,93 88 617,06
Sztabu Powstańczego 58 1 277,41
Sztabu Powstańczego 60 864,86
Sztabu Powstańczego 62 160,51
Sztabu Powstańczego 58-62 2 302,78 0,00
Toszecka 86 5 542,01
Toszecka 88 7 363,36
Toszecka 90 8 072,42 1 171,85
Toszecka 92 2 653,14
Toszecka 94 576,98
Toszecka 96 46 009,01 19 619,09
Toszecka 86-96 70 216,92 20 790,94
Batalionu Kosynierów 1 1 027,58
Batalionu Kosynierów 3 29 684,30
Batalionu Kosynierów 5 7 390,15

w sumie zad³u¿enie na lokalach mieszkalnych 680 902,41 z³680 902,41 z³680 902,41 z³680 902,41 z³680 902,41 z³
w sumie zad³u¿enie by³ych lokatorów 225 938,08 z³225 938,08 z³225 938,08 z³225 938,08 z³225 938,08 z³

Batalionu Kosynierów 7 0,00
Batalionu Kosynierów 1-7 38 102,03 0,00
Batalionu Kosynierów 2 2 895,65
Batalionu Kosynierów 4 20 800,92 20 800,86
Batalionu Kosynierów 6 2 418,39
Batalionu Kosynierów 8 2 326,75
Batalionu Kosynierów 2-8 28 441,71 20 800,86
Batalionu Kosynierów 12 814,65 279,65
Batalionu Kosynierów 14 10 567,68
Batalionu Kosynierów 16 6 849,26
Batalionu Kosynierów 18 906,89
Batalionu Kosynierów 12-18 19 138,48 279,65
Sokoła 4 7 184,46 0,00

BUDYNEK
Wysokość
zadłużenia

[zł]
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HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZYHARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZYHARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZYHARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZYHARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY
28.06.2017 (środa) 29.06.2017 (czwartek) 30.06.2017 (piątek)

Sokoła 4,Toszecka 96,94 Toszecka 90,92 Toszecka 86,88

Sztabu Powstańczego 27,29,31,33 Sztabu Powstańczego 9,11,13,15,25 Sztabu Powstańczego 1,3,5,7

Sztabu Powstańczego 16-20 Sztabu Powstańczego 17-23 Batalionu Kosynierów 2-8

Sztabu Powstańczego 58-62 Batalionu Kosynierów 1-7 Batalionu Kosynierów  12-18

Godziny

1600-2000
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MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGOMODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGOMODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGOMODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGOMODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO
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O TYM WARTO PAMIÊTAÆ,
GDY NA D£U¯EJ

OPUSZCZAMY MIESZKANIE
UWAGA NA OBCYCH!

       
      
         
         
       
        
    

REMONT MIESZKANIA
    

   
      

 
     

 
       
       

 
       

     
TU NIE PALIMY!
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+ 30% + 50 %

Dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 52,5 m2

Dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 60,0 m2

Dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 67,5 m2

Dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 82,5 m2

Dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2

Dla 6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Powierzchnia
normatywna

Odstępstwa
dopuszczone w ustawie

DLA KOGO DODADLA KOGO DODADLA KOGO DODADLA KOGO DODADLA KOGO DODATEK MIESZKANIOWYTEK MIESZKANIOWYTEK MIESZKANIOWYTEK MIESZKANIOWYTEK MIESZKANIOWY
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Nigdy nie zastawiaj
chodnika, a tym bardziej
przejścia dla pieszych.

Zanim zostawisz samochód
sprawdź czy nie utrudniasz
parkowania innym.

Zawsze parkuj w wyznaczonym polu.
Jeśli musiałeś stanąć źle, postaraj się
przestawić auto przy pierwszej okazji.

Jeśli nie masz do tego prawa
po prostu nie parkuj na miejscach
dla osób niepełnosprawnych.
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