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UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU*/WYDANIE KSEROKOPII* DOKUMENTÓW
CZŁONKOM SM „GÓRCZEWSKA”

1) Komórka organizacyjna Spółdzielni odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Komórka merytoryczna, właściwa ze względu na podział kompetencji

2) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy:
1) wniosek o udostępnienie dokumentów do wglądu*/ wydanie  kserokopii* dokumentów

członkom SM „Górczewska” (pobierz druk),
2) dokument potwierdzający tożsamość do wglądu,

3) Wysokość opłat
Wniosek jest wolny od opłat.

4) Miejsce złożenia dokumentów
Wymagany dokument wnioskodawca składa na jeden z poniższych sposobów: 
1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Górczewska”  Biuro  Zarządu,  ul.  Doroszewskiego  4,

01-318 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pok. Nr 4, 
2. Administracja Osiedla właściwa ze względu na miejsce zamieszkania:

 Osiedle nr 1 ul. Czumy 5 kl. I, 01-355 Warszawa,

 Osiedle nr 2 ul. Karabeli 9 kl. V, 01-313 Warszawa,

 Osiedle nr 3 ul. Wyki 11 A, 01-318 Warszawa
3. za pośrednictwem operatora pocztowego,
4. wysyłając podpisany wniosek drogą elektroniczną na adres: smg@smgorczewska.pl

5) Termin odpowiedzi lub załatwienia sprawy oraz sposób doręczenia
W ciągu 30 dni od pisemnie złożonego wniosku. Możliwy odbiór osobisty, za pośrednictwem
poszczególnych  Administracji  Osiedli  właściwych  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania
wnioskodawcy lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

6) Tryb odwoławczy
1. Spółdzielnia  może  odmówić  członkowi  wglądu  do  umów  zawieranych  z  osobami

trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni
i  przez  to  wyrządzi  spółdzielni  znaczną  szkodę.  Odmowa  powinna  być  wyrażona  na
piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie
z osobami  trzecimi,  może  złożyć  wniosek  do  sądu  rejestrowego  o  zobowiązanie
spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni
od  dnia  doręczenia  członkowi  pisemnej  odmowy  (Art.  18  §  3  pkt.  3  Ustawy z  dnia
16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze); 

2. Spółdzielnia może odmówić wydania dokumentów, o których mowa w §12 ust. 1 pkt. 8
Statutu SM „Górczewska” lub wydać je po usunięciu w kopii dokumentu jego fragmentu,
jeżeli  dokumenty te  zawierają  informacje  chronione na podstawie Ustawy o ochronie
danych  osobowych,  bądź  innych  ustaw  lub  ujawnienie  ich  naruszałoby  prawnie
chroniony interes prawny osoby trzeciej. Odmowa wydania dokumentu lub jego części
następuje na piśmie w terminie 7 dni wraz z podaniem uzasadnienia (§12 ust. 5 Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie);
 

https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_ZAMORZADOWO_ORGANIZACYJNY/NSO%201-D-01.pdf


7) Podstawa prawna
1. Art.  18  §  2  pkt.  3  Ustawy  z  dnia  16.09.1982  r.  Prawo  spółdzielcze

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.);
2. Art.  81  ust.  1  Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.  U. z 2013 r.  poz. 1222,

z     2015 r. poz. 201, z 2017 r. poz. 1442, 1596.  ),
3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie;

8) Załączniki
Wniosek  o  udostępnienie  dokumentów  do  wglądu*/wydanie  kserokopii*  dokumentów
członkom SM „Górczewska” (pobierz druk);

https://sip.lex.pl/#/akt/16890249/1642959?keyword=naprawy&cm=STOP
https://sip.lex.pl/#/akt/16890249/1642959?keyword=naprawy&cm=STOP
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_ZAMORZADOWO_ORGANIZACYJNY/NSO%201-D-01.pdf

