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Środowiskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Niewidomych, ul. Wilcza 70 lok.44, 

00-670 Warszawa 
 

………………..………………………………………, . 

         ( nazwisko i imię )  

 
……….……………………………………………..…,  

 ( miejsce zamieszkania )       

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

 

Ja niżej podpisany, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Środowiskowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie. 

 

 Stwierdzam że, ubiegam się w Spółdzielni o lokal ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 Posiadam, tytuł prawny do lokalu nr. …….. położonego w Warszawie przy 

ul………………………………………………………………………………………… 

 Jestem małżonkiem członka tj. ……………………………………………………... 

 

Zobowiązuje się do dokonania na rzecz Spółdzielni niżej wymienionych opłat:  

1. Wpisowe w wysokości:     ………………………… zł  

2. Udział w ilości ……, w łącznej wysokości:  ………………………… zł  

3. Wpłata na cele społeczne w wysokości   ……………………….… zł 

Łącznie:  ………………………….. zł 

słownie:………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………….. ( złotych ) 

przyjmując odpowiedzialność za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi 

udziałami. 

 

Warszawa, dnia ………………… 20..…. r.   …………………………… 
(własnoręczny podpis)   

 

OŚWIADCZENIE 

Po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuje się stosować do 

przepisów Statutu, regulaminów, uchwał Zebrania. Przedstawicieli oraz 

postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w szczególności 

dotyczących obowiązków finansowych członków Spółdzielni i zasad 

użytkowania lokali. 

 

Warszawa, dnia ………………… 20..…. r.   …………………………… 
(własnoręczny podpis)   

W Nr rej. czł 
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U.2014.1182 z późniejszymi zmianami) zostałam/em poinformowana/y że, dane 

powyższe są gromadzone przez Środowiskową Spółdzielnie Mieszkaniową 

Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 70 lok. 44 w związku z realizacją 

obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze 

art. 16 § 1 (tekst jednolity Dz.U.2013.1443 z późniejszymi zmianami).  

Dane są gromadzone w celach członkowsko – mieszkaniowych.  

Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania.  

Wyrażam zgodę na ich przetwarzanie 

 

Warszawa, dnia ………………… 20..…. r.   …………………………… 
(własnoręczny podpis)   

Do deklaracji załączam następujące załączniki: 

 Ankieta danych osobowych  

 Deklaracja przekazania udziałów na wypadek śmierci w ilości …….. szt. 

 

Warszawa, dnia ………………… 20..…. r.   …………………………… 
(własnoręczny podpis)   

 

Przyjęty na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu z dnia -......................................... 

protokół nr …………. dnia ………………… 20..…. r. 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Spółdzielni ) 

 

 

 

 

…………………………….  …………………………… 
(podpisy dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd 

upoważnionych, z ich imiennymi pieczęciami) 

 


