
          
Załącznik nr 1 

do Regulaminu udostępniania dokumentów
członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

w Ostrowcu Św.

     Ostrowiec Św. , dn.  ...........................................
(Dane wnioskodawcy)

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

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

Tel. ....................................................

      Z  A  R  Z  Ą  D
      Spółdzielni Mieszkaniowej„Krzemionki” 

             os. Stawki 47
     27-400 Ostrowiec Św. 

WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW

1.  Wnoszę o wydanie kserokopii następujących dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki”:

Lp. DOKUMENT ilość Cel
   Zakres:
         w 
całości/strony

Oświadczam,  że  jestem  członkiem  SM”  Krzemionki”  o  nr  członkowskim  ............../nie  jestem  członkiem  
SM” Krzemionki”, lecz przysługuje mi w zasobach SM” Krzemionki”
.....................................................................................................................................................................................
                                                                   (określić rodzaj  prawa do lokalu)



Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych,mogących znajdować się w/w dokumentach, w tym danych osobowych chronionych 
Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.,Nr 101,poz.926 z późn. zmianami).

Zobowiązuję się nie wykorzystywać pozyskanych kopii dokumentów w sposób mogący spowodować szkodę dla Spółdzielni lub osób trzecich.

……………………………………
( data i czytelny podpis)

2. Wniosek z dnia ………………………………... rozpatrzono   
pozytywnie/negatywnie/wstrzymano*.

Udostępnienie dokumentów podlega/nie podlega* opłacie w wysokości ....................................

Uzasadnienie decyzji:

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

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

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

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

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

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

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

Komórka/pracownik* odpowiedzialna/y* za realizację wniosku

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

    
  

3. Oświadczenie wnioskodawcy:

potwierdzam odbiór kopii dokumentu/ów*

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

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

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

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

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

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

w dniu ...................................

................................................. ............................................
   (podpis wnioskodawcy)       (podpis pracownika)

         

 niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 
do Regulaminu udostępniania dokumentów

członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.

Ostrowiec Św. , dn.  ...........................................
(Dane wnioskodawcy)

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

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

Tel...................................................

         Z  A  R  Z  Ą  D 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” 
                   os. Stawki 47
           27-400 Ostrowiec Św. 

WNIOSEK O WGLĄD W DOKUMENTY

Wnoszę o umożliwienie wglądu w dokumenty  Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”:

Lp. DOKUMENT ilość Cel
   Zakres:
         w 
całości/strony

Oświadczam, że jestem członkiem SM ”Krzemionki” o nr członkowskim ............../nie jestem członkiem SM ”Krzemionki”,
lecz przysługuje mi w zasobach SM ”Krzemionki”
.....................................................................................................................................................................................
                                                                   (określić rodzaj  prawa do lokalu)



Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych,mogących znajdować się w/w dokumentach, w tym danych osobowych chronionych 
Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.,Nr 101,poz.926 z późn. Zmianami).

Zobowiązuję się nie wykorzystywać pozyskanych kopii dokumentów w sposób mogący spowodować szkodę dla Spółdzielni lub osób trzecich.

……………………………………
( data i czytelny podpis)

2. Wniosek z dnia ………………………………... rozpatrzono pozytywnie/negatywnie*.

Uzasadnienie decyzji w przypadku odmowy:

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

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

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

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

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

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

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

Komórka/pracownik* odpowiedzialna/y* za realizację wniosku

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

     

3. Oświadczam, że  w  dniu ...............................................  uzyskałem/am*   wgląd  w  w/wym.   
     dokument/y*.

................................................. ............................................
   (podpis wnioskodawcy)       (podpis pracownika)

         

*  niepotrzebne skreślić
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