
WERSJA DEMONSTRACYJNA - rozszerzona

14 dni

Nr noty
data wystawienia

Dotyczy
zaliczek za:

Wysokość
zaliczki

Ilość dni
zwłoki

Wysokość
odsetek(1)

Fr-2019-07/1/2
z dnia 30 VII 2019 r.

Od-2019-07/1/1
z dnia 31 VII 2019 r.

Od-2019-07/1/2
z dnia 31 VII 2019 r.

Wb-2019-07/1/2
z dnia 31 VII 2019 r.

Ws-2019-04/1/2
z dnia 10 IV 2019 r.

2,62 zł
Doliczono 7,80 zł

10,42 zł

z dnia

16 sierpnia 2019 r.

(art. 454 § 1 KC

7%

Wydruk z dnia: czwartek   29 ·VIII· 2019 r.   godz. 9:06

0,23 zł

Razem odsetki do zapłaty

Potwierdzam odbiór noty odsetkowej

365

Świadczenie pieniężne uważa się za spełnione z datą wpływu na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej

4.  Art. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.0.1145).

Opłata Noty Odsetkowej  (zbiorczej)   nr   2-VII-2018-1  15  sierpnia  2019  r.

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty odsetkowej

Na dowodzie wpłaty/poleceniu przelewu/przekazie itp. w wierszu « Tytułem » należy wpisać:

18 sierpnia 2019 r.
__________________________

21 0,07 zł

 r. 21 0,24 zł

 r.

W przypadku stwierdzenia zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym, zastrzeżeń co do prawidłowości wyliczeń, itp.
okrzei20olsztyn@wp.pl

 15  sierpnia  2019  r. Termin płatności

Podstawa wyliczenia odsetek:
1.  Faktury Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie nr 123/07/2019 z dnia 19.09.2019 r.
2.  Rozliczenie pobranej wody i odprowadzonych ścieków z dnia 31 lipca 2019 r.
3.  Wyciągu rachunku bankowego Wspólnoty mieszkaniowej z VII 2019 r.

5.  Art. 114 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.0.1145).

7.  Uchwały Wsp. Mieszk. dotyczącej ustalania odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek nr 5/VIII/2015

Data i podpis sporządzającego Data i podpis członka zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej

__________________________
Data i podpis dłużnika

r. 15 sie 2019

(1)  Odsetki ustawowe stosowane przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie,      roczna stopa procentowa

 -  vide Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94)

Administrowanie 18,00 zł 10 lip 2019  r. 31 lip 2019

Woda i ścieki 58,99 zł 10 lip 2019  r. 31 lip 2019

0,53 zł

Wydatki bieżące 98,65 zł 10 maj 2019  r. 31 lip 2019  r. 82 1,55 zł

Termin
zapłaty

Data wpływu
na r-k wspóln.

Fundusz remontowy 138,80 zł 10 lip 2019  r. 30 lip 2019  r. 20

Data wystawienia:
NOTA ODSETKOWA   (zbiorcza)    NR 2-VII-2018-1

Metoda płatności: przelew na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej prosi o zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek
zgodnie z poniższym zestawieniem

przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie. Kod pocztowy 10-266

w PKO Bank Polski S.A. - nr rachunku 12 3456 7890 9876 5432 1234 

ORYGINAŁ  KOPIA
(dla adresata) (dla wystawiającego)

ADRESAT:

Emilia Pelawska
10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20/2

WYSTAWCA:

6.  Uchwały Wsp. Mieszk. dotycz. sposobu rozliczania pobranej wody i odprowadzonych ścieków nr 4/VIII/2015

lub     e-mail:należy o tym powiadomić niezwłocznie: tel. 111 222 333

Ww. kwotę należy wpłacić na konto Wspólnoty Mieszkaniowej nr 12 3456 7890 9876 5432 1234

koszty korespondencji - zpo
Razem do zapłaty

Słownie:     dziesięć złotych  czterdzieści dwa grosze

Odpady komunalne 18,00 zł 10 cze 2019  r. 66

_____________________________

Wzór na wyliczanie odsetek

kwota zaległości • liczba dni zwłoki • wysokość stopy procentowej(1)

       www.okrzei20olsztyn.pl e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
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