Ostrowiec Św. dnia.................................
.................................................
imię i nazwisko

................................................
adres zamieszkania

................................................
………………………………
nr telefonu (dobrowolnie)

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KRZEMIONKI”
27-400 Ostrowiec Św.
Os. Stawki 47

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Proszę o wydanie zaświadczenia określającego prawo: spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze
własnościowe, odrębną własność (niepotrzebne skreślić) do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
zlokalizowanego w Ostrowcu Św......................................................................................................................
Członkiem Spółdzielni jest …….......................................................................................................................
a prawo spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe lub odrębną własność do ww. lokalu należy do:
...........................................................................................................................................................................
Zaświadczenie to jest niezbędne do..................................................................................................................
(wpisać cel składania wniosku)

Informacje dodatkowe:
1.Czy wnioskodawca korzystał indywidualnie z pomieszczenia dodatkowego

TAK

NIE

(właściwe pozostawić)

jeśli TAK to z jakiego: .............................................................
2.Czynsz za ww. lokal został uregulowany do dnia .............................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu i terminie niezbędnymi do sporządzenia
i wydania zaświadczenia, o które wnioskuję.

.....................................................
(własnoręczny podpis składającego wniosek
- złożony w obecności pracownika Sp-ni)

Zaświadczenie może być wydane w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku
w sekretariacie Spółdzielni lub od daty wpływu drogą mailową na adres: smkrzemionki@smkrzemionki.pl

Ostrowiec Św. dnia.................................

.................................................
imię i nazwisko

................................................
adres zamieszkania

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KRZEMIONKI”
27-400 Ostrowiec Św.
Os. Stawki 47

UPOWAŻNIENIE
Ja, niżej podpisany(a) upoważniam ……………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby upoważnionej

legitymującego(ą) się dowodem osobistym ……………………………………………………
seria i nr dowodu

do odbioru zaświadczenia, o które wnioskowałem(am) w dniu ……………………………….
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

………………………………………….
czytelny podpis osoby upoważniającej

INFORMACJE
1. Powyższe oświadczenie składa się będąc świadomym odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu karnego za składanie
niezgodnych z prawdą danych.
2. Przy odbiorze konieczne jest okazanie przez osobę upoważnioną własnego dowodu tożsamości.
3. Osoba upoważniona wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu niezbędnym do wydania
zaświadczenia, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zapewnia, że wszystkie ww. dane osoby upoważnionej będą
wykorzystane wyłącznie w celu niezbędnym do wydania tego zaświadczenia i nie będą przekazywane dalej.

Potwierdzenie odbioru:
……………………………………………………
data i czytelny podpis osoby upoważnionej

