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W związku z potwierdzeniem p"zez SZBDJ "STOKROTKA" dek] arowanego terminu

wykonania 5O% stanu surowego bu<lynku S-1 do dnia 18-08-98 r. Zarząd Spółdziel.rri

uprzejmie zawiadamia, że termin płatności I11 raty wkładu budow]-an,ego upływa z

dniem l8-0B-98 r.

Jednocześnie informujemy, ze do I11 raty wkładu budowlanego została na]iczona

waloryzacja kosztu budowy 7 ^2 oru" podatek od towarów i usług VAT.

Prosimy c Cokcnanię 9,,p}3Ł5l rł l+3lsckcśc j_ oł.reślcne j w ponizszyrn zestal.ri e n j"u:

31.939,_
- I1I rata wkładu budowlanego

* waloryz.a:ja kmztu budcłry l ł n uwzględrrienlem ciokcnanych vłrłat/
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razem do rpłaty

Nr konLa Spółdzielni: PBK S.A- XIV O/V-va 11101646-739777-2701-1-63.

ltl załączeniu przesyłamy informację doŁyczącą prze]iczenia pienwotrrego koszŁu budowy
2] m-, z uwzględnieniem waloryzacji za okres o<1 0]-O1-97 r. do 30-04-98 r. oraz podatku

od towarów i usług VAT.
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PIERWOTNY KOSZT BUDOWY
1 50O złlm2pum - zabudowa szeregowa (segment) wraz z garażem

750 złlmzpum - poddasze dla zabudowy szeregowej

Waloryzacja od 01 .01.1997 r. do 30.04.1998 r. (tj. 16 m-cy) liczona według zasady:

wskaźnik miesiąca do miesiąca poprzedniego przemnozony przez siebie i podzielony przez I00

Wyliczenie:

L Koszt wyj ściowy'przemnozo ny przez wskaznik waloryzacji 1 20,90 % wynosi
Podatek VAT 7 oń od kosztu wynosi
Razem koszt 1m2

Kosź wyjściowy przemnożony przezwskaźnik waloryzaĄi 120,90 % wynosi
Podatek VAT 7 % od kosztu wynosi
Razem koszt 1m2
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