Olsztyn, dnia 04.01.2013

Opinia

w sprawie

prawna:

motliwosci

"Razem w Olsztynie" okreslonym

w

poslugiwania

sir adresem

Rubryce 2 pkt 2 KRS

0

Zwiqzku

r.

Stowarzyszeli

numerze 0000250529 jako uL

Tarasa Szewczenki nr 1, 10-274 Olsztyn przez inne stowarzyszenia jako adresem
ich siedzih.

1. Stan faktyczny

Zwi¥ek
tiZytkowego

Stowarzyszeti

"Razem

z dnia 24 listopada

w Olsztynie.

Zgodnie

na dzialanie

w Olsztynie"

Centrum

Stowarzyszen

zwart1}.w duiu 3 paidziernika

2008

umowy

Organizacji

f.

pomi~dzy

z urnowq.

najmu

przy ul. Tarasa

powy:iszy

lakal

lokalu

Szewczenki

zostal

I

przeznaczony

Pozarz(.j,dowych. Te z kolei jest prowadzone

w Olsztynie",

"Razem

zgodnie

jest najemcq.lokalu

f.

z § 1 niniejszej

Olsztyilskiego

przez Zwi¥ek

2008

co jest zgodne

niniejszym

zwi¥kiem

z umowq. wsp6lpracy
stowarzyszen

a Gminll

Olsztyn.
Adres oznaczony
z dnia 24 listopada
zostal

jako ul. Tarasa Szewczenki

on uwidoczniony

niniej szego zwi~ku
Od pewnego
do innych

ustalil,

ich siedzib,
zaznaczyc,
W

it. inne stowarzyszenia
wpisy

stowarzyszenia

TIT

z umow,! najrnu

stowarzyszen.

0000250529,

z powyzszym
Zwhtzkowi

0000250529

jako

Zarzij,d Zwi¢u

poslugujll

w Krajowym

jako

St¥1 tez

adres

siedziby

Rejestrze

przedmiotern

niniejszej

Stowarzyszen

ul. Tarasa

nieprowa.dzc}ce dzialalnosci

"Razem

stowarzyszen,

"Razern

adresem jako adresern

S¥lowym.

Nalei;y

dzialalno§ci
opinii

jest

przy

tyro

gospodarczej.
ustalenie,

w Olsztynie"

okreslonyrn

kierowana

Stowarzyszen

si~ niniejszyro

me prowadzij,jednoczeSnie

si~ adresem tego zwi¢u

stowarzyszenia,

zgodnie

w/w zwi¢u

adres zacz~la naplywaC korespondencja,

WyjaSniajij,c w/w kwesti~

przyslugujij,

poslugiwaniem

2 pkt 2 KRS

czasu na powyzszy

co potwierdzajll

zwi¢u

do

stowarzyszen.

ze niniejsze

uprawnienia

o numerze

w Rubryce

stowarzyszen.

w Olsztynie"

1 w 0lsztynie,

2008 r. jest adresern przypisanyrn

jakie

w zwillZku

w Rubryce

z

2 pkt 2 KRS

Szewczenki

nr 1, 10-274

gospodarczej

jako adresem ich siedzib.

Olsztyn

przez

inne

2. Analiza

prawna

Kwestia
glownie

rejestracji

o stowarzyszeniach
dnia 20 sierpnia
1186 z poin.
(Dz.U.

aktach

1997 r.

Krajowym

0

0

zawiera

przedsi((biorcow.

jest

z dnia 7 kwietnia

Sqdowym

296 z poin.

rejestracj((

odeslanie

Zgodnie

fundacje

obowi¥kowi
fundacji

Rejestrze

uregulowana

1989 r.

Prawo

zm.).

stowarzyszen,
do

Ponadta

przepisow

sarnodzielne

rozdzialu

2, jezeli

przepisu

zostalo

stosunku

do tych

publicznych

przepisy

ponizsze

zawarte

stosuje si(( do nich.

Ponadto

opieki

innych organizacji

0

ustawy,

spoleczne

z przepisami

w ust.

przepis6w

26 oraz art. 28-33

i

podlegaj<}.

i zawodowych,

zgodnie

JednoczeSnie

niektorych

przepis6wart.

Rejestrze
dotycZ<}cego

zdrowotnej

spolecznych

zgodnie z ust. 4 jez.eli stowarzyszenie

wpisu do rejestru nie sklada wniosku

Krajowym

opieki zdrowotnej,

stosowania

I tak

0

tej

inne organizacje

zaklady

nie stanowi<}. inaczej.

wylilczenie

podmiotow.

II

stowarzyszenia,

zaklad6w

cywilnega
rejestrowyrn

szczegolnych.

rozdzialu

publiczne

wpisu do rejestru stowarzyszen,

oraz samodzielnych

w posutpowaniu

to art. 49 ustawy

z ust. 1 tego przepisu

oraz

( tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, paz.

1964 r. Kodeks post((powania

rnaj<}.rowniez przepisy zawarte w ustawach

Jez.eli chodzi

zawodowe,

z tym zwi'l2anych

tj. ustawa

oraz ustawa z dnia 17 listopada

1964 r., Nr 43, poz.

Sfldowym

prawnych,

(t.j. Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z pOin. zrn.) w art. 12-21, ustawa z

ZlTl.)

zastosowanie

i wymogow

stowarzyszen

w nast((puj4Cych

3 tego

tej ustawy
w/w

ustawy

w
nie

podlegaj<}.Ce obowi'lZkowi

wpis do rejestru przedsi((biorcow,

art. 19a ust. 1 i 2 me

stosuje si((.
Art.

38 ustawy

przedsi((biorcow.
podmiotu.
do

Ponadto

Rejestru

Krajowym

0

Zgodnie

z art.34

s<}. obowi¥ane

Definicj((
(Dz.U.

miejscowos6,

siedziby
1964

ust.

pkt

Sfldowym

w

do oznaczonych

zawiera
r., Nr

art.

ustawy

wynika,

oswiadczeniach
os6b i organow:

41 ustawy

16, poz.

okresla

trese dzialu

1 rejestru

w Dziale tym zawarta jest siedziba

3 w/w

umieszczae

w zakresie swojej dzialalnosci,

cywilnego

Rejestrze

z pkt 1 c w/w przepisu

z dnia

94 z p6zn.zm.)

iz

Podrnioty

pisemnych,

i adres
wpisane

skierowanych,

siedzib(( i adres.

23 kwietnia

1964 r. kodeksu

Siedzib<l osoby

w ktorej rna siedzib~ jej organ zarz<¥lzaj'lCY, jeze1i ustawa

prawnej

jest

lub oparty na niej

statut nie stanowi inaczej.
Wymog
uprawnienie
uregulowany

dohtczenia

do korzystania

do

wniosku

0

rejestracj~

z lokalu lub nieruchornosci,

zastal w ustawie

0

Krajowym

Rejestrze

dokumentu

w ktorych znajduje
S~dowym

potwierdzaj4Cego
si~ jego siedziba,

tylka i wyl<}.cznie wart.

19b ust. 2 tej ustawy

i odoosi

o wpis lub zmiao~wpisu
Jezeli w rejestrze
przepisy

Sl}

prawa, to zgodnie

rejestrowy,
zlozenia
Krajowym
zlozenia

z art.

zainteresowanych
wykrdla

S~dowym

odpowiedniego

mowwosc

ze wniosek

wzywa
rygorem

zastosowania

grzywny

przewidzianej

post~powania

cywilnego

0

egzekucji

swiadczen

niepienil(inych.

obowi'lZk6w

w

tym

terminie,

moze ponawiac

spowodujll

wniosku

a w Rejestrze
rejestrowy

jest

v.ykresla

slld rejestrowy
stanowi

rejestrowych,

0

art.

podmiotu

rejestrowego

zamieszczony

w/w grzywn~.

wpis

dokonac

ile

z urz((du

dokumenty

24 ustawy

danego

podmiotu

0

do

wpis do Rejestru lub

W razie

grzywn((

postl(powania

kt6rych

wpisu

na

danych

obowil}Zanych.

srodki

nie

jest obowi'lZkowe,
stanem

uzasadnionych

odpowiadaj<tcych
wpisu

nie stosuje

powyzej

zlozenie

Kodeksu

niewykonania

cywilnego

z rzeczywistym

podstaw~

7-dniO\"iY

przepisach

Jezeli zaS wskazane

niezgodny

stanowillce

dodatkowy
w

rzeczy,

s<¢

przypadkach
rzeczywistemu

znajdujf}. si(( w

aktach

a dane te sll istotne.

Przepis
dla

naklada

wpis lub dokument6w,

0

0

wyznaczajf}c

ten wpis z urz~du. Co wi((cej, w szczeg6lnie

moze

rzeczy,

rejestrowy

drugie i art. 1053 Kodeksu

si((. Slld rejestrowy
zlozenia

do ich zlozenia,

s<¢

do

z art

nie zostaly zlozone pomimo uplywu terminu,

sf}d rejestrowy

1052 zdanie

s<td

ponaglenia

tennin,

Przepis6wart.

Sitdowym

lub po wezwaniu

a taki;e obci<li:enia grzywn<t z tego

w razie stwierdzenia,

obowi'lZanych

Rejestrze

je z urz~du. Z kolei zgodnie

ktorych zlozenie jest obowi¢owe,

pod

wniosku

ze wzgl~du na obowil}Zuj<tce

Krajowym

0

b<tdZ tez dokurnentow,

tytulu. W mysl bowiem tego przepisu
dokumenty,

pierwszego

os6b na posiedzeniu

istnieje jeszcze

wniosku,

zloZcoia

dane niedopuszczalne

12 ust. 3 ustawy

pisemnego,

Rejestrze

do pnypadku

przedsi~biorc6w.

zamieszczone

po \vysluchaniu

oswiadczenia

si~ jedynie

w rejestrze

18 ustawy

0

rejestrowego
w szerokim

odpowiedzialnosc

Rejestrze

prawne

znaczeniu.

W jego

obowi'lZkowi
obowi<tZkowi

nasUlpila wskutek

wpisu
wpisu

sily wyzszej

na jego

do Rejestru

albo wylllcznie

Sqdowym

wynikaj~e
mysl

z

podmiot

za szkod~ wyrzlldzon<t zgloszeniem

jez.eli podlegaly
podlegajflCych

Krajowym

skutki

wpisany

do Rejestru

wniosek,

przewiduje

niekorzystne

niedopehrienia

nieprawdziwych

a takZe niezgloszeniem

w ustawowym

obowi¢u

do Rejestru

terminie,

z winy poszkodowanego

chyba

ponosi
danych,
danych

ze szkoda

lub osoby trzeciej,

za kt6rll nie ponosi odpowiedzialnosci.
Z
uregulowane

kolei

dzialalnosc

w ustawie

stowarzyszeiL

z dnia 7 kwietnia

2001 r., Nr 79, poz. 855 z p6in. zm).

i aspekty
1989 r.

z ni<t zwi<tZane

Prawo

0

s<t szczegolowo

stowarzyszeniach

(t.j. Dz. U.

Jezeli

chodzi

stowarzyszenia,

0

przeciwdzialanie

to naleZy wskazae

Ze dzialalnosc

stowarzyszenia

w sprawach,

0

jest niezgodna

i stopnia

stwierdzonych
udzielie

nieprawidlowoSci,

ostrzezenia

srodka okreslonego

wladzom

Zgodnie

z prawem

zas

z art.

upomnienia

29

moze

prawo

wyst'l-pi6

zgodnej z prawem

reguluj'l- szeroko

stowarzyszeniach

0

jezeli

koniecznym

prawo

wlasnoSci

cywiloego.

lokalu

upravmienia

prawa
w

przepisy

granicach

okrdla

okreslonych

przeznaczeniem

wlasnosci

realizuj'l- :z.aSprzepisy
osobie,

Dodatkowo

zostaly

art.

140

ra:i.4ce lub

granicach

nad

z prawem i

warto r6wniez

powolanie

przez

praw najemcy

kodeksu

kt6re

W przypadku

przepis

art.

690
lokalu

korzystac

moze

Zgodnie

wsp6lZycia

z rzeczy

zgodnie

ze spoleczno-

moZe pobierac

rozporz'l-dzae

poi:ytki i inne

rzecZ"l-. Zasadt( ochrony

k.c. Zgodnie z art. 222 § 2 kodeksu
winny
rzecz'b
0

sposob

anizeli

przysluguje

zaniechanie

z jego

spolecznego

cywiloego

przez

pozbawienie

wlaScicielowi

roszczenie

naruszen.

skupie siy na przepisach

dotycz'l-Cych pozyskiwania

przez

numeru NIP ora2 REGON.

Nr 591 j.t. z pozu.
numeru
0

uporczyv.te
dzialalnosci

do uzywania

cywilnego.

zasady

W mysl art. 30 pkt 1 ustawy z doia 29.6.1995 r.

narodowej,

organu

przepis6w,

do najemcy.

rozszerzone

ustawy i

os6b,

wlasnose

wladztwa

stanu zgodnego

r6wniez

do ochrony

art. 221-231

k"t6ra narusza

faktycznego

jest

przez

innych

W tych samych

z rzeczy.

posiadania

wniosek

do przywr6cenia

w odniesieniu

swego prawa, w szczeg6lnosci

dochody

(Dz.U.2012,

zastosowanie

ocl1ronie wlasnosci.

0

wlasnosci

moZe, z wyl'}Czeniem

stowarzyszenia

najemcy

W mysl tego przepisu

stosuje sit( odpowiednio

wlasciciela

S'l-d, na

""ykazuje

statuto i nie rna warunk6w

opinii

najmu

o przyv./r6cenie

w okreslonyrn
0

stowarzyszenia,

dzialalnose

niniejszej

kodeksu

przeciwko

jego

rozumiane

bowiem

gospodarczym

ich usuniycie

wyst'l-pi6 do s'l-du

lub statutem.

Dla cel6w

wlasciciel

0

statutu

od rodzaju

wladzom stowarzyszenia,

prawa albo postanowien

brzmieniem

postanowienia

moze:

stowarzyszenie,

Trese

lub narusza

stowarzyszenia,

2) uchylie niezgodn'l- z prawem lub statutem uchwaly

naruszanie

z dzialalnosci'l-

wart. 29.

nadzoruj<}Cego lub prokuratora,

3) rozwi'l-Zac

zWUrzanych

Stanowi on, ii w razie stwierdzenia,

kt6rych mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzoruj'lCY, w zaleinosci

terminie,

I) udzielic

nieprawidlowosciom

28 w/w ustawy.

art.

identyfikacyjnego

kt6rym

mowa

zm.) podmioty
krajowego

w rozdziale

gospodarki

rejestru urzydowego

6, i poslugiwania

0

statystyce publiczuej

narodowej

s'l- obowi'l-Zane do

podmiot6w

si({ nim przy

gospodarki

przekazywaniu

informacjiwykorzystywanych
gospodarki
gospodarki

narodowej.
narodowej

prawnej oraz oso~
Pmvyzsze

dla celow statystycznych.
Zgodnie

bowiem

oznacza oso~

urzydowy podmiotow

prawn~jednostky

narodowej,

1)

osoby prawne;

2)

jednostki

3)

osoby fizyczne prowadz,!ce

organizacyjne

niemaj~e

Rozpol7Jldzenia
prowadzenia
wnioskow,
sluzb

ustawy.

osobowosci

Rady Ministrow
i aktualizacji

ankiet i zaswiadczen,

statystyki

publicznej

Definicja

W jego

mysl, krajowy

podmiotow",

rejestr

obejmuje:

prawnej;

wpisowi

do rej estru podmiotow

podlcga

i metodologii

1999 r. w sprawie sposobu

podmiotow

gospodarki

oraz szczegolowych

z innymi

podmiot

osobowosci

adresu siedziby zawarta zostala w § 7 ust. 2

z dnia 27lipca

rejestru

ustawy

niemaj~,!

gospodarcz,!.

zas z ust. 3 pkt 1 tegot. przepisu

miydzy innymi nazwa i adres siedziby.

organizacyjn~

zwany dalej "rejestrem

dzialalnosc

jest zaS podmiotem

11 niniejszej

gospodarcz'l'

art. 42 ust. 1 wlw

gospodarki

Stowarzyszenie

2 pkt

fiZYCZll,!prowadzl\C'l dzialalnosc
potwierdza

Zgodnie

z art.

warunkow

organami

systemy

informacyjne

administracji

publicznej

siedziby

osoby prawnej

oraz jednostki

organizacyjnej

narodowej,

i trybu wsp61dzialania

prowadutcymi

urz~dowe

(Dz.U.1999.69.763
niemaj,!cej

w tym wzorow

rejestry

i

z pozn. zm.) Za adres

osobowosci

prawnej

uznaje

siy adres siedziby organu zarz<tdzajl\Cego.
Jez.eli chodzi
dnia

13.10.1995

(Dz.U.2004,
obowi¥ani
albo organu
przepisu

Nr 269, poz. 2682 j.t. z pozn.

zm.) podatnicy,

do dokonania

zgloszenia

wlasciwego

na podstawie

szczegolnosci

identyfikacyjne

wykaz

standardow

oraz przedmiot

odrybnych

podatnikow

dzialalnosci

skarbowego

Z kolei w mysl ust. 3 tegoz
osobami

lub ewidencyjny
miejsca

ust. 2a, s,!

urzydu

fizycznymi

fonny organizacyjno-prawn~

adres

wykonywanej

przepisow.

z

i platnik6w

z zastrzezeniem

do naczelnika

niebyd,!cych

organ rejestrowy

bankowych,

z art. 5 ust. 1 ustawy

podatnikow

zawiera

w

adres siedziby,

i numer nadany przez ten

przechowywania
okreslony

wedlug

dokumentacji
obowi¥uj,!cych

klasyfikacyjnych.
z powyzszym

dnia 27 grudnia

zglosic

REGON,

rachunkow

Zgodnie

zgloszen

identyfikacyjnego

peln,! i skrocon,! nazwy (finny),

numer identyfikacyjny

rachunkowej

to zgodnie

i identyflkacji

0

zasadacb

podatkowej,

ewidencji

zgloszenie

organ,

Numer Identyfikacji

0

r.

aktualizacyjnycb
powyzsze

nalezy wskazac

oraz w trybie § 1 pkt 1 Rozporzatdzenie

2011 r. w sprawie

wzorow

formularzy

zgloszen

Ministra

(Dz.U. 2011, Nr 298, poz. 1765) stowarzyszenia

dane na fonnularzu

NIP-2,

miydzy innymi adres siedziby.

a w formularzu
Jednakze

zgloszenia

i te przepisy

Finansow

identyf'tkacyjnycb
s,! obowi¥ane
identyfikacyjnego

nie zawieraj,!

definicji

z
i

adresu siedziby.

Nalezy

w tej sytuacji odwolae

silt do przepisow

rejestrowych

i cywilnych,

0

ktorych juZ byla mowa.
Natomiast

ustawa

z duia

10.09.1999

111, poz. 765 z pozn. zm.) wart.
7.:apodanie w zgloszeniu

identyfikuj'lcym

Zgodoie bowiem
kt6ry

wbrew

rzeczyvtistym
danych

objlttych

niezgodnych

na wypelnieniu

me

dokonuje

nim danych

lub niepelne,
ze

albo tcz podaje

naleZy

karnego

wykroczenia

3.

ro-wniez
mowi

skarbowego

Niniejsze

minimalnego
pamilttae
art.

0

51

skarbowe.

rozumiee

lub aktualizacyjnego

ze stanem

Przez podanie

dzialanie

danymi

wykroczenie

skarbowego

lab p1atnik,

identyfikacyjnego

w mm dane niezgodne

rzeczywistym

zgloszeniowego

Nr

karnoskarbow'l

podatnik

zgloszenia

stanem

dziesi,ttej do dwudziestokrotnosci

czym

terminie

za wykroczenie

w mysl art. 48 § 1 kodeksu

0

w

(Dz.U.2007,

ze stanem rzecz~istym.

karnego skarbowego

karze grzywny

takimi, ktore nie odpowiad8;l'l rzeczywistosci.

wykroczenia,

skarbowy

odpowiedzialnose

podlega

formularza

Nalezaloby

karuy

danych niezgodnych

z art. 81 § 1 pkt 1 kodeksu

ObOwlt}Zkowi

albo aktualizacji

r. kodeks

81 § 1 pkt 1 przewiduje

skarbowe

kar'l grzywny

polegajqcc

nieprawdziwymi,
zagrozone

w granicach

jest

od jednej

\V}'nagrodzenia.
dose

kr6tkim

§ 1 kodeksu

tennime

karnego

przedawmenia

skarbowego.

ustaje bowiem, jezcli od czasu jego popelnienia

tego

Karalnose

uplyrutl rok.

Wnioski

Oznaczenie
wynikiem

adresu siedziby

zdarzen

podmiot6w.

stowarzyszenia

przypadkowych

Jest on immanentnie

czy

tez

w Krajowym
zaleznych

JednakZe

przepisy

ktore

jakimikolwiek

dokumentami.

potwierdzaj'lcego

uprawnienie

silt jego siedziba
w odniesieniu
S'ldovvym).

w ustawie

uregulowany

do rejestracji

Jezeli chodzi

do stosowania

w stosunku

regulujqce

odnosilyby

0

0

w/w przepisu,
stowarzyszeniach

do stowarzyszen.

S<tdowym me jest

uznania

zainteresowanych

zwi<tZany z dan'l nieruchomosci'b

prawem, a przez to stanowi sklad0W<! szeroko rozumianego

uregulowail,

Rejestrze

od

silt
Wymog

rejestracjlt
do

rejestracj~

stowarzyszeti

do wniosku

przev{iduj~

siedziby
0

0

Krajowym

stowarzyszeii.,

przepisach

zadnych

stowarzyszeii.

rejestracjlt

Rejestrze

(art. 19b ust. 2 ustawy

tak to czyni przykladowo
oraz innych

nie

adresu

z lokalu lub nieruchomosci,

zostal w ustawie
przedsi~biorcow

czy tez innym

prawa wlasnosci.

potw:ierdzania

dol~czenia

do korzystania

lokalem,

dokumentu

w ktorych znajduje
S~dowym,
Krajowym

to brak jest jakiegokolwiek

ale tylko
Rejestrze
odeslania

art. 49 tejze ustawy. Co wiltcej, takZe
brak jest analogicznego

rozwi'lZania

Definicja
osobowosci

adresu

prawnej

siedziby

osoby

jest co prawda

prawnej

zawarta

lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
gospodarki

narodowej,

warunk6w

i

trybu

prawadz'lCymi
na patrzeby

w tym wzorow

prowadzenia

\vniosk6w,

wsp61dzialania

oraz jednostki

w Rozporz'ldzeniu

sluzb

0 statystyce

publicznej.

niemaj<}Cej
z dnia 27

i aktualizacji

rejestru podmiot6w

ankiet i zaSwiadczen,

statystyki

z

administracji

Przyjmuje

oraz szczeg610wych

publicznej

urzf;dowe rejestry i systemy infannacyjne
ustawy

organizacyjnej
ROOy Ministr6w

sif;

innymi

organami

publicznej,

ale jedynie

w/w rozporz~eniu,

W

Ze jest to

adres siedziby organu zarz~dzaj'lcego.
Panadta

brak jest legalnej

w ustawie

0

Krajowego

Rejestru

definicja

krajowym

siedziby.

definicji

Rejestrze

adresu

S~dowym

S<td-owego. W kodeksie

siedziby

cywilnym

Siedziba jest wskazaniem

osoby

wskazanie,

prawnej.

ze oznacza

Istnieje

jednak

sif; go w Dziale

1

w art. 41 zawarta jest z kolei jedynic

oznaczonego

miejsca,

z kt6rym l~czymy

osobf;

prawn~.
Siedziby
bowiem

osoby prawnej

adresu chodzi

tam osi~galna,

zatem utozsanllae
osoby prawnej

z jej adresem.

w okreslonym

W przypadku

miejscu.

W zwi¥ku

z pawyzszym
wskazanie

opr6cz

siedziby

miejscowoSci,

kaZda osoba prawna

ulicy i numeru

powinna

Zgodnic

z obowi¥uj~cymi

gospodarczej

pisemnego

pod

przepisami
danym

rejestracja

adresem

oswiadczenia

zlozonego

w statucie

Nic

natomiast

obowi¥ku

rejestrowych.

rna

miee swoj

domu oraz gdy zachodzi

numeru 10kalu, ale jest to w zasadzie adres, jaki osoba prawna ujawnila

dzialalnosci

Musi bye

czyli miee adres, takZe dla dorltczen.

adres, tj. dokladne
potrzeba

nie nalety

a "zakotwiczenie"

stowarzyszenia,

dokonywana

jest

oraz w odpowiednich
potwierdzania

taka

w rejestrze.

nieprowadz¥ego

jedynie

na podstawie

rubrykach

takiego

fonnularzy

adresu

zadnymi

dokumentami.
Jednakze
uprawniony,
naruszeniern
wlasnosci
osoba

rozpatruj~c

kwestilt u:z:ywania "cudzego

to naleZy dojse

do wniosku,

prawa wlasnosci.

W niniejszej

moze bye naruszone

uzywa

nieruchomosc

prawnej,

si~ znajduje,

wskazuj'lc

ten adresjako

nalezy

r6wniez

z dnia 03 pazdziemika

listopada

2008 r., zawartych

0lsztyn.

Strony

umowy

przez podmiot
z szeroko

przez

wsp6lpracy

a wi~c sarnowolnie,

zwrncie

ZJ;: prawo

nieruchomosci

adresu,

pod kt6rym

irma
ta

adres swojej siedziby.
uwaglt

2008 r. oraz umowie
Zwi¥ek

do tego rue
rozumianym

sprawie nie moze bye kwestionowane,

podsta,vy

miejscu

adresu"

do czynienia

w taki sposob, ze wbrew woli wlaSciciela

bez zadnej

W tym
wsp6lpracy

iz mamy

Stowarzyszen

w § 1 zobowi¥aly

na zapisy

umowne

najmu lokalu ui:ytkowego
"Razem

w Olsztynie"

si~ wspolpracowae

w umowie
z dnia 24
z Gmin~

przy realizacji

programu

Olsztynskie

zawartym

w Zal'lCzniku

Centrum

3 okresla zakres przedmiotowy
zakres ten wchodzi
organizacji

kwestia

jest

jako

ta zostala

realizacji

uslug

poprzez

A

Olsztynskiego

Po"",)'zsze

rozne

a przewidujl:j. jedynie

0

Na pierwszym
stanowi'lCl:j. podstaw~

ustawy

0

zmian~

usuni~cie

adresu

korzystania

celu

co

JednoczeSnie

stosowanym

korzystania

przy

z adresu
si~

w biurze OCOP, a organizacje
Co wi~cej, zgodnie

z § 1 umowy

zostal przeznaczony

na dzialanie

przy

ul.

mozliwosci

Szewczenki

z w/w adresu jako

skrytki

samowolnego
1 w Olsztynie,

pocztowej

i tylko

umowy.
uchylenia

w/w

stanu

niezgodnosci,

to mogl:j. prowadzic

czym bydzie mowa ponizej.
miejscu

nalezy

wzic¢ pod uwag~

ich dzialalnosci.

Je:ieli chodzi

stowarzyszenia,

nieprawidlowoSci

siedziby.

Jezeli

0

to istnieje

w ok:reslonym

0

ustaw~

stowarzyszeniach,

z wnioskiem

si~ do organu

w trybie art. 28 w/w

tj. w tym przypadku

usunie

jako

nieprawidlowosciom

moZ1iwosc zwrocenia

terminie,

nie

0

przeciwdzialanie

stowarzyszenia

stowarzyszenie

nadzorujl:j.cy moze wystl:j.pic do S¥lu
W pr.lypadku,

w

pocztowej

organizacji.

nie przewiduj<:j. zatem
z adresu

wystl:j.pienie do danego

0

skrytki

W

srodowiska

Pozarz~dowych.

stosownej

zwil:j.Zanym z dzialalnosci~
nadzorujl:j.cego

1 w Olsztynie

umowne

Odnoszl:j.c si~ do kwestii
do niego rorne drogi,

Pozarz~dowych.

do rozwoju

procedurom

z nim

jej przechowywania

stowarzyszenia

mozliwosc

podpisania

jako

nowych

odbioru korespondencji.

Organizacji

programu

podpisuj<:j. umow~, w kt6rej OCOP zobowi¥uje

i starannego

uregulowania

przez

w przypadku

Zgodnie

przy ul. Tarasa Szewczenki
Centrum

korzystania

13.

OCOP organizacje

zobowi<:j.Zuj<:j.
si~ do samodzielnego
najrnu budynek

adresu,

w tworzeniu

z opisem

Organizacji

warunk6w

w pkt 11, poswi~conym

podpunkcie

korespondencji

zgodnie

zal~cznik do w/w umowy w pkt

Centrum

oeop

przez

udost~pnianie

pomocy

doprecyzowana

korespondencyjnego
do odbierania

zadaft Olsztytiskiego

udzielanie

w

Pozarz¥iowych,

umowy. Niniejszy

mi~dzy innymi tworzenie

pozarz~dowych

rozumiane

Organizacji

nr 1 do niniejszej

nieprawidlowosci,

poprzez
to organ

rozwil:j.Zanie stowarzyszenia.

gdyby organ nadzorujl:j.cy nie podj<tl w/w czynnosci,

to istniej~jeszcze

ione mozliwosci.
W ustawie
instrument
rejestrze,
wzgl~du

zgodnie
na

je

krajowym

rejestrze

umoZ1iwiaj'lCY
z kt6rym,

przepisy

osob na posiedzeniu

z urz~du.

s<¢owym

s¥iowi

wart.

rejestrowemu

jez.eli sl:j.w rejestrze

obowi¥uj'lCe

zainteresowanych
wykresJa

0

prawny

Stanie

prawa,

zamieszczone
to

lub po wezwaniu

si~ tak, jezeli

12 Ust. 3 zostaJ
usuwanie

S¥l

w

dane niedopuszczalne

ze

sl:j.d rejestrowy

po

do zlozenia oswiadczenia
w ktorym

przewidziany

nieprawidlowoSci

jest

wysluchaniu
pisemnego

zarejestrowane

dane

stowarzyszenie

uzna,

niedopuszczalny

ze wzgl~du na obowi¥uj~ce

rejestrze

s~dowym

s4d poweZrnie
danych

ze

w

Jezeli natomiast

nie

chodzi

znajdzie

on

z tytulu

szkody

0

powoduj4cego

mi~dzy

Ponadto

przymuszaj4ce.

w

odpowiedzialnosc

pos~powania

Do

danych

wysokosci,

Rejestrze

bowiem

zastosowanie

najemcy,

w zwi¥ku
wlasnosci

cywilnoprawnych)

lecz

tresci~

taki.e
wpisu

to najemca

moze skorzystae

w trybie art. 222 § 1 k.c. w

powodztwo
roszczen

0

zaniechanie

adekwatnego
a zajsciem

zwlitzku
zdarzenia

obecnego

stanu rzeczy nie przyni6s1

z ochrony

wlasnosci,

z kolei przepisy

i wi¥e

si~ ona

Przepis

z bezwzgl~dnym

z duzym

biemego

poszanowania

dla stwierdzenia

wlascicielskie.

Zasad~

k.c. (w tyro w drodze

roszczen

charakterem

cudzej wlasnosei.

naruszenia

prawdopodobieJistwem

wystarczy

tak2e i na ochron~ praw

tzw. prawa

art. 221-231

kieruj~c

art. 690 k.c. rozci4ga

prawa wlasnosci

mu wszystkie

realizuj'l

przysluguj¥ej

z art. 690 k.c, a dokladnie

ZW.

naruszen.

slUZ4cych ochronie

z czym przysluguj~

sprawie

prawa

fakt,

-ze na

Juz

osobach

Warto jednak dodac,:le

praw przysruguj'lCyeh
tylko

wlasnosci.

wynika,

-ze

najemcy

posrugiwanie

w

przed
si~ dla

celow cudzym adresem nast~puje wbrew woli najemcy.

W sytuacji,

gdyby doszlo do jakiegokolwiek

na wzgl~dzie

do umowy

kwesti~ interpretacji

wsp61pracy,

a doldadnie

adresu, jako skrytki pocztowej
organizacji.

jaki byl zgodny
jednakZe

podmiotu

nie tylko powstanie

wykazanie

ci<tZy obowi'lZek

oeop

rejestrowego

w rejestrze

trzecich

nowych

przymuszaj~cego

odpowiedzialnosci

z art. 140 k.c. (ktory okresla tresc uprawnieiJ.. wlascicielskich)

rowniez

gdy

to w przedmiotowej

jest bowiem

bowiem

S¥1em

jest

krajowym

(nieaktualnosci)

podmiotu

S4dowym,

zgloszenia
niezb~dne

gdyby i kolejny tryb unicestwienia

do S~du Cywilnego

wlasnych

rzeczy

odszkodowawcz4

Krajowym

0

nieprawdziw~

rezultatow,

mu tak jak wlascicielowi

przedmiotowej

0

W sytuacji bowiem,

stanem

drodze

S~dowym

ustawa

szkod~.

Na wypadek
oczekiwanych

Rejestrze

prawa

tj. np. grzy""fill.

zastosowania.

jej

Krajowym

z rzeczywistym

pO\\1nien

nieprawdziwych

i wskazanie

przyczynowego

ochrony

post~powanie

w art. 18 ust. 1 ustawy

rejestrowego
samej

rejestrze,

w

przepisy

niezgodnosci

0

dost~pne srodki przymusu,

przewidzian~
sprawie·

widniej~cy

w art. 24 reguluje

infonnacj~

ujawnionych

zastosowac

adres

Co prawda

zamiar

nie wyklucza

z w/w post~powaiL s~dov.."ych nale:zy miee

przez S¥1 zapisow

zawartych

uregulowania

odnosz¥ego

co rozumiane

jest jako udzielanie

zgodnie

z art. 65 § 2 k.c. w umowach

stron i eel umowy,

ani:zeli opierac

w Zal¥zniku

si~ do udost~pniania
pomoey

-ze

1

w tworzeniu

nalezy raezej bada<:,

si~ na jej doslownym

to faktu, iz S¥1 moze dojse do przekonania,

TIT

przez

w przypadku

brzmieniu,
istnienia

umowy

0

korzystanie

z adresu korespondencyjnego

doszlo faktycznie

do jego udostl(pnienia

dla ce10w rejestracyjnych.
NaleZy rowniez
z

mozliwosci

dodae,

ochrony

nieuprawnionemu
Rozpatrujllc

Jezeli

praw

"uzytkownikowi"

najemca,

jak i wynajrnujllcy,

poprzez

wytoczenie

warto rowniez

wskazania

odnidc

chodzi

niezgodnie

0

adres

zarzlldzajllcego,

statystyce

siedziby

publicznej,

danego

z

rzeczywistoscill.
niezgodnie

RG-l,

a dokladnie

zarzlldzajllCY nie wyczerpuje

to wszakze

jedynie

faktycznym.

adresu

w zgloszeniu
jako

adres

siedziby,

rowniez

w

rejestracyjnym
siedziby

juz zadnej sankcji za podanie

Przewiduje

ze stanem

tej czynnoSci

oraz NIP.

stowarzyszenia

lecz ustawa ta nie przewiduje

statystycznych
formularzu

ustawl(

0

sil(

przeciwko

adresu siedziby przez stowarzyszenia

sil( do dokonania

dotyczllCych nadania numeru REGON

wskazuje

mogll skorzystae

powodztwa

adresu.

kwestil( bezpodstawnego

do 1ego nie uprawnione
dokumentach

ze zarowno

swoich

sankcjl(

Przekazanie
jako

przekazanie

danych

nieprawdziwych

adresu

zaS definicji danej statystycznej,

za

organu

adresu siedziby

pod kt6rym
a w zwi¢u

danych

w

dziala jej organ
z tym nie podlega

sankcji kamej.
OdnosZll,C sil( z kolei
identyfikacyjnego,
jakichkolwiek

posruzylo

do wskazania

uzyskania

danych w niniejszym

obwarowane

byloby

celem

odpowiedzialnoscill
sil( bezprawnie

powiadomienie

popelnicniu

W

powyzszego

pierwszej

poslugujllce

kolejnosci

na adres siedziby

uprawnionego

do

do zaniechania
srodkow,

majllcych

sprawl( kierowae
. min¥ jeszcze

to zasadnyrn

pamil(tae

ad czasujego

pismo

organu

do

czy tez policji

przy tyro jednak

nalczaloby

poczynie

popelnienia.

stowarzyszenia,

w Olsztynie"

Rownoczesrue

0

dose

nastl(puj<}.ce krokL

nadzoruj<}.cego

"Razem

0

z wnioskiem

nalezaloby

rowniez

oraz adresy osob wchodz<}.cych w sklad organu,

danego
bowiem

na celu usunil(cie

jest juz

tj. rocznym

usunil(cie nieprawidlowosci.

W sytuacji

podanie

ze stanem rzeczywistym

identyfikacyjnym,

opiniuj'tCej

reprezentowania

naruszen.

Nalezaloby

stowarzyszenia

zgloszenia
iz

tj. np. urzydu skarbowego,

Z\\1.llZku- Stowarzyszeil
0

zauwazye,

W sytuacji zatem, gdy dane stowarzyszenie

tego wykroczenia,

skierowae

w formularzu

nalezy

w zgloszeniu

skarbowego.

go sil( adresem

to

niezgodnych

organow,

w ocenie

w trybie art. 28 w/w ustawy
skierowae

adresem

adresowych

NIP,

kamll skarbowll'

danym

kr6tkim terminie przedawnienia
Wobec

formularzu

odpowiednich

w/w wykroczenia

danych

numeru

stowarzyszenia

nieprawdziwych

na drogl( postl(powania

jeden rok czasu ad dokonania

przedslldowe

gdyby organ nadzoruj"lCY nie podj¥

rejestrowego,
zgloszenia

wpisow,

mozna

bfldi cywilnego.
identyfikujllcego

wezwania
zadnych

byloby

od razu

Ponadto,

gdy nie

przez osobl( prawllll
10

lub jednostk~
platnikiem
wykroczenia

organizacyjn'l

osobowosci
zawiadomienia

prawnej,

b~d~ej

odpowiednich

podatnikiem

organ6w

0

lub

popelnieniu

karnoskarbowego.

Jednoczdnie
faktycznego

niemaj~'l

NIP-2, to istnieje moZliwosc

opiniuj'lca

przedstawionego

wskazuje,
na wst~pie,

ze niniejsza

opinia

oraz obowi¥uj'lcego

dotyczy

wy1'lcznie

w tym stanie

stanu

faktycznym

stanu prawnego.

11

