
Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Kowalski Jan

Kazimierza Wielkiego 12/3a

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (niedopłata): 682,06

Odsetki:  5,23

Razem (niedopłata): 687,29

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Kowalski Jan

Kazimierza Wielkiego 12/3a

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (niedopłata): 682,06

 5,23Odsetki:

687,29Razem (niedopłata):

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Nowak Edward

Kazimierza Wielkiego 12/4

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (saldo): 0,00

Odsetki:  0,00

Razem saldo: 0,00

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Nowak Edward

Kazimierza Wielkiego 12/4

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (saldo): 0,00

 0,00Odsetki:

0,00Razem saldo:

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Barabasz Waldemar

Kazimierza Wielkiego 12/2

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (niedopłata): 377,66

Odsetki:  2,90

Razem (niedopłata): 380,56

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Barabasz Waldemar

Kazimierza Wielkiego 12/2

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (niedopłata): 377,66

 2,90Odsetki:

380,56Razem (niedopłata):

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Andrzejewski Eustachy

Kazimierza Wielkiego 12/1

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (niedopłata): 457,08

Odsetki:  3,51

Razem (niedopłata): 460,59

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Andrzejewski Eustachy

Kazimierza Wielkiego 12/1

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (niedopłata): 457,08

 3,51Odsetki:

460,59Razem (niedopłata):

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Janik Stefan

Kazimierza Wielkiego 12/3

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (niedopłata): 270,36

Odsetki:  2,07

Razem (niedopłata): 272,43

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Janik Stefan

Kazimierza Wielkiego 12/3

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (niedopłata): 270,36

 2,07Odsetki:

272,43Razem (niedopłata):

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Raciborska Leokadia

Kazimierza Wielkiego 12/5

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (niedopłata): 468,44

Odsetki:  3,52

Razem (niedopłata): 471,96

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

Raciborska Leokadia

Kazimierza Wielkiego 12/5

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (niedopłata): 468,44

 3,52Odsetki:

471,96Razem (niedopłata):

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych



Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

PPHU DANEL Jan Kowalski

Kazimierza Wielkiego 12/4

00-954 Warszawa

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz 

wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Potwierdzenie salda

Należność główna (saldo): 0,00

Odsetki:  0,00

Razem saldo: 0,00

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa "Dobre Domy"

Startowa 12

20-352 Katowice

(0-81) 44-20-178

2006-10-18Data wydruku:

PPHU DANEL Jan Kowalski

Kazimierza Wielkiego 12/4

00-954 Warszawa

Potwierdzenie salda

                   Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu 

możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać 

dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny 

tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.Tu możesz wpisać dowolny tekst.

Należność główna (saldo): 0,00

 0,00Odsetki:

0,00Razem saldo:

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Stan na dzień: 2006-01-31

Stan na dzień: 2006-01-31

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych

Dotyczy: Rozrachunki z tyt. opłat eksploatacyjnych


