
Uchwała Nr 7/21 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie,  

z dnia 24 czerwca 2021r. 

 

 

w sprawie: określenia zasad udzielania informacji rzeczoznawcom   

                 majątkowym.  

 

 Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997r. o 

gospodarce nieruchomościam i, § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dn. 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego oraz §  46 Statutu Spółdzielni , Zarząd  

Spółdzielni uchwala co następuje:  

 

 

§1  

        Spółdzielnia M ieszkaniowa „Czechów”  w Lublinie udostępnia 

rzeczoznawcom majątkowym  dane z aktów notarialnych w celu 

wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej w 

zasobach Spółdzielni.  

 

 

§2  

 

1. W celu uzyskania danych z aktów notarialnych,  od 

Spółdzielni ,  rzeczoznawca majątkowy składa do Spółdzielni 

pisemny wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty na 

konto spółdzielni.  Wniosek powinien zawierać :  

a) opis wycenianej nieruchomości t j :  

 powierzchnia lokalu 

 lokalizacja (  ulica/osiedle )  

b) określenie daty  ( rok) wykonania wyceny  nieruchomości , 

jeżeli nie jest to data aktualna  

c) l iczbę żądanych transakcji  oraz  wskazanie formy 

uzyskania    danych z aktów notarialnych , Udzielona 

informacja może być podana w formie:     

 zestawienie danych sporządzone przez Spółdzielnię  lub 

 wgląd do aktów notarialnych 

d) dane do faktury,  

 

 

§3  

 



Zestawienie danych w formie tabeli zawieraja wszystkie niezbędne 

dane do wykonania operatu szacunkowego tj.:  

 data aktu notarialnego 

 adres lokalu –  ul ica, nr budynku 

 powierzchnia lokalu 

 położenie ( piętro )  

 cenę transakcyjną  

 

 

§ 4  

 

Informacje w formie zestawienia danych Spółdzielnia udostępnia    

w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.  

 

 

§ 5  

 

          Spółdzielnia nie wydaje kserokopii aktów notarialnych.  

 

 

§ 6  

  

1. Rzeczoznawca majątkowy, który żąda wglądu  do aktów 

notarialnych, uzyskuje ten wgląd  po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu spotkania z działem członkowsko - mieszkaniowym, tel.  

81 742-94-51, 81 742-08-22. 

2. Udostępnione rzeczoznawcy akty notarialne są przez Spółdzielnię 

odpowiednio przygotowane poprzez zacienienie części aktów 

notarialnych , a do wglądu pozostają  wyłącznie dane określone w 

§ 3 uchwały.  

 

 

§ 7  

 

1. Rzeczoznawca majątkowy, który żąda wglądu do aktów 

notarialnych może w jednym dniu  uzyskać wglądu do 3 aktów 

notarialnych.  

2. W przypadku gdy rzeczoznawca majątkowy żąda  wglądu do więcej 

niż 3 aktów notarialnych , Spółdzielnia wyznacza następny termin 

wglądu do aktów notarialnych, z tym, że nie może być on krótszy 

niż 5 dni.  

 

         

§ 8  



 

1. Udostępnienie  informacji rzeczoznawcy majątkowemu w formie 

zestawienia lub wglądu do aktów notarialnych jest odpłatne i 

wynosi 25,00zł + VAT  od wglądu w każdy akt notarialny, lub 

informacji o cenie transakcyjnej każdej nieruchomości 

sporządzonej przez Spółdzielnię w formie zestawienia danych .  

2. Opłatę  o której mowa w ust. 1 rzeczoznawca majątkowy wnosi na 

konto Spółdz ielni, nr: 90 1020 3176 0000 5002 0011 0916  

3. W przypadku, gdy Spółdzielnia nie posiada takiej i lości informacji 

o cenach transakcyjnych jakiej żąda rzeczoznawca –  Spółdzielnia 

zwraca nadpłatę w terminie 14 dni na konto wskazane przez 

rzeczoznawcę. Spółdzielnia nie zwraca nadpłaty należnej 

rzeczoznawcy w formie przekazu pocztowego.   

 

  

§ 9  

 

Rzeczoznawca majątkowy, który na zlecenie Spółdzielni wykonuje    

operat szacunkowy nieruchomości  uzyskuje informacje z aktów   

notarialnych nieodpłatnie.  

 

  

§ 10  

 

 Wnioski, które zostały złożone do Spółdzielni przed 01.07.2021r. ,  

        a nie zostały zrealizowane podlegają zasadom określonym w  

        niniejszej uchwale.  

 

  

§ 11  

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 l ipca 2021r. i podlega   

publikacj i na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Czechów” w Lublinie http://sm-czechow.lublin.pl/  w zakładce akty   

prawne.  

 

 

 

                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                     „Czechów „ w Lublinie  

 

 

  

http://sm-czechow.lublin.pl/

