..............................................................

.....................................

Imiona i nazwisko

nr rej. członkowskiego

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI
Ja, niżej podpisana(y)........................................................................................................
Imiona i nazwisko

zamieszkała(y) .....................................................................................................................
adres zamieszkania

proszę o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIATA - OCHOTA”,
ponieważ spełniam jeden z warunków określonych w § 5 ustęp 2 Statutu Spółdzielni,
to jest:
 zgromadziłem (am) lub mam zapewnione środki finansowe na wkład
budowlany wymagany przez Spółdzielnię przy zawieraniu umowy o budowę
lub ustanowienie prawa do lokalu lub własności lokalu, a Spółdzielnia ma
możliwość zaspokojenia moich potrzeb lokalowych w ramach zatwierdzonego
programu budowy lub z istniejących zasobów;
 służy mi roszczenie o uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem
własnościowego prawa do mieszkania, lokalu użytkowego lub garażu
w drodze czynności prawnej, orzeczenia sądowego, dziedziczenia lub
egzekucji oraz przetargu;
 służy mi roszczenie o uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem
ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu, względnie roszczenie
wynikające z nabycia własności lokalu w zasobach Spółdzielni;
 służy mi roszczenie z tytułu współczłonkostwa małżonków na podstawie § 5
ust. 2 punkt (d);
 w związku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa (lub
orzeczeniu separacji) przypadło mi prawo do lokalu lub ekspektatywa
uzyskania takiego prawa wynikająca z umowy ze Spółdzielnią.

do lokalu nr ............... przy ul ............................................................................
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................
Numer PESEL………………………………………... stan cywilny...............................................
obywatelstwo ........................................., Nr. tel. /domowy, do pracy / ......................................

Strona

1

.................................................
podpis

1

Ja. niżej podpisana(y) zobowiązuję się do:
• stosowania się do przepisów Statutu Spółdzielni, Regulaminów, uchwał
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Spółdzielni,
mając zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. Nr 0, pozycja 922 z późniejszymi zmianami).
Warszawa, dnia ...........................................

................................................
Podpis

Przyjęta(y) w poczet członków Spółdzielni Uchwałą Zarządu nr ….…………….
z dnia ............................... Nr protokołu: .............................................................
........................................................
podpisy członków Zarządu

Stwierdzam własnoręczność podpisu Pani(a )

.................................................................

tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego nr................................................
wydanego przez............................................................................................................

............................................................

Strona

2

data i podpis osoby stwierdzającej

2

