
          

                                  Warszawa dn. ...........................................                
 I. wypełnia członek Spółdzielni  

.............................................................
                                 imię i nazwisko

……………………………………………………………

       adres

.............................................................
                                     pesel

.............................................................
                              telefon   kontaktowy

WNIOSEK

Wnioskuję o odbiór techniczny i częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej w moim

lokalu mieszkalnym przy ul. ......................................................................... nr …………................ .

Przyznaną kwotę proszę o*:    zaliczenie na poczet opłat czynszowych.

  przelew na konto nr ............................................................................

 ...............................................

Załączniki:                                                                                czytelny podpis    

1. Kserokopia faktury nr ..........................  z dn. ............................. .
2. Gwarancja na okna na .................... lat.
3. Atest (aprobata techniczna) wyrobu – dopuszczający do stosowania w budownictwie.
4. Poświadczenie Gospodarza Domu o wywiezieniu zdemontowanych starych okien.

-verte-

 II. Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych i formalnych (wypełnia Spółdzielnia)

Lp. opis warunku data
osoba potwierdzająca

(podpis)

1.
Odbiór techniczny wykonania i poświadczenie 
zastosowania okuć rozhermetyzowujących okno

2.
Zgodność załączników do wniosku z wymaganiami       
§ 6 pkt. 2 Regulaminu użytkowania lokali

3.
Wyliczenie kwoty zwrotu                  
(verte)

Kwota:

4.

Informacja o opłatach czynszowych:
 na dzień złożenia wniosku

 na dzień wypłaty

zalega/nie zalega

zalega/nie zalega

Zatwierdzam do realizacji:                                   Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego

                                           ................................................................
*) właściwe zakreślić                      data i podpis

Uwaga: przy zwrocie kosztów oryginał faktury przedstawić do wglądu.     

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służew nad Dolinką”
Warszawa, ul. Mozarta 1



III.  Potwierdzenie  wywiezienia  starych  zdemontowanych  okien  przez  lokatora  z  lokalu
Nr  ...........................  przy  ul.  .....................................................  (potwierdza  gospodarz  domu
lub administrator na wniosek członka Spółdzielni)
Gospodarz domu:

.......................................................................                             ..........................................................
                    (imię i nazwisko)                                                                  (data i podpis)

IV.  Kalkulacja  zwrotu  kosztów  wymiany  okien  w  lokalu  Nr  .......................... przy
ul. .............................................. (wypełnia Spółdzielnia)

lp. opis wymiar okna kwota zwrotu

1.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna w 
kuchni

2.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna w 
małym pokoju

3.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna w 
średnim pokoju

4.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna w 
dużym pokoju

5.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna 
przylegającego do drzwi balkonowych

6.
Częściowy zwrot kosztów wymiany drzwi 
balkonowych

7.
Częściowy zwrot kosztów wymiany okna 
w .....................................................................
.

8.

Częściowy zwrot kosztów wymiany 
okna ................................................................
....

Razem kwota zwrotu:
(słownie: ......................................................................................................)

Kwota została wyliczona zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 28.04.1999 r. – protokół Nr 13/99.

Kalkulacji dokonał:

............................................
         (data i podpis)

 


