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Zetzi,<:/·;;,

Do wiadomosci:

wlasciwegll dCl spraw budownictwa, lokalneqo planowania i zaqospoda.owania przeslrzennego oraz
mieszl.alnir.lwa n P()WV7~7e intorrnacje sa niezbedne do dokonania stosownie do przepisow eit 938 ups,

oceny zqodnosri ! prawern i gospodarnosci dzialalnosci Spoldzielni

L IIwagl na 1'(.lW\,tSZe dz ialaja; 11apudslawie ei! Y3a IIs/aw)! Prawc, spo/rJ2ielC?e (clale) UpS) prosirny (l

1)1zekaz anis W Jerminie do dnia 10 stycznia 2014 I .. decyzji Sp6lcizleilli wober VI' pelni popieranegu

rirZb 11/linislel!Olw(, sianowiska ?wiC]zkll i/ lir.z ba spraw dr, ziJariC1lli;-;suuei owauvch 1'12el. Posta i

r ;,j(1llk()w ~1J(11[L' ielni IN pelili uz asaorua potrz eba zbadania ir;l, I'll lryiJir~ lustraoji specjalnej

pi zep: owadzonej \It' 1kwartale L'U"IL1I

Nawiazujac do pisma z dnia 12 listopada 2013 I". informujqcego m.in 0 zbadaniu w toku prowadzonej

obecnie lustracji pelnej za lata 2010-2012 jedynie tych zdarzen przedstawionych przez Posla Artura

G6rskiego (kopia pisrna L dnia 2 siel"pni<;l 2013 r VII posiadaniu Spoldzielni), kt6i€ mialy miejsce w

okl"esi€ objetyrn wv«. 11I~11acja informujemy, ze w nasz ej oceriie zawez enie takie nie pozwoli na zbadalli€

IH)plaWIlClS( i 1(,;;;liLZPlli;:, prot e~IJ rnwestvcyjnepo. w 1VITI ewentualnvr h I"OLII ir W sposobie rozliczenia

kO~2j(')W L,,,cir,wI le,i-all 1'1 hllrivnl'ad I wielolokalowych i seqrnentar h mies.zkalnych zlokalizowanvch 11a

r,sledliJ IliIIQclalll\!'iCi:Ilr,;;·111zeuia kosz tow budowy irrwesiycji pr/~\ Lil l aru.ieco 1(1(" I\)ale;i.y zauwaryr. ;if

irlentvrzne slc;nowiskr· prz erislawil l<rajClwv Zwiaze] Rewiz-vjll\, ~;p6kjziellli IVlieszkalliowych W

adt esowanvm dl Spoldzielnl piSllllf:- ;- dnia I~ Iistopada ;:(11' r 211al\ 2Rlj4J/201J. (kopia VII

posiaclaniu Ivlil Ji~.lel stwa I

I)
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