………………………………………………………

Warszawa, dnia ……………… 20… r.

Nazwisko i imię osoby posiadającej prawo do lokalu

…………………………………………………………
Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy : …………………………….
e-mail: ……………………………………………….
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Osiedle Wilanów”
ul. Niemirowska 1 m 4
02-921 Warszawa

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego statusu prawnego lokalu
Nr ……..… przy ul. ……………………………………………………………………………………
Cel wydania zaświadczenia:
• do notariusza - zbycie lokalu
• do notariusza – dział spadku
• do banku - uzyskanie kredytu
• do sądu - założenie księgi wieczystej
• do sądu – sprawy spadkowe, podział majątku
• do urzędu skarbowego
• do urzędu dzielnicy – sprawy meldunkowe
• inny cel – określić jaki ………………………………………………………………….............
Jednocześnie oświadczam, że jestem Członkiem / nie jestem Członkiem Spółdzielni*
i przysługuje mi w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni:
•
•
•
•

odrębna własność lokalu,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
najem lokalu mieszkalnego.

Do odbioru zaświadczenia upoważniam Pana/Panią ………………………………………………
…………………………………………… legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym serii
…………… Nr ……………………..
………………………………………….
Podpis Pełnomocnika osoby, której
przysługuje prawo do lokalu

dowód osobisty Seria .......... Nr ………………

………………………………………….
Podpis osoby, której przysługuje prawo do lokalu

dowód osobisty Seria .......... Nr …………… *

niepotrzebne skreślić* Członkowie Spółdzielni są zwolnieni z opłat za pierwsze zaświadczenie w danej sprawie, zgodnie
z Uchwałą Nr 27/05/2006 Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów” z dnia 22.05.2006 r.

●●●
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, 02-921 Warszawa, ul.
Niemirowska 1 m. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. [RODO] oraz wynikające z ustaw szczegółowych cele i zakres przetwarzania. Informacje o zasadach przetwarzania danych zawarte są na stronie internetowej
oraz w biurze Spółdzielni. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@smoswilanow.pl.
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