Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego – wybudowanego w oparciu
o kredyt z KFM w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego
w Koziegłowach.

Data wypełnienia wniosku : ………………………
Dane Wnioskodawcy
imię
nazwisko

PESEL
2. Adres korespondencyjny
miejscowość i kod pocztowy
...................................................................................................................................................
ulica, numer mieszkania ...........................................................................................................
numer telefonu ................................................ e-mail ..............................................................
3. Adres stałego zameldowania
miejscowość i kod pocztowy .................................................................................... ...............
ulica, numer mieszkania .......................................................................................... ................
4. Adres aktualnego miejsca zamieszkania
miejscowość i kod pocztowy ................................................................................... .................
ulica, numer mieszkania ......................................................................................... .................
5. Opis aktualnego miejsca zamieszkania
ogólny metraż ……………................................................................. ....................................
liczba pokoi wraz z metrażem ……............................. ...........................................................
metraż na jedna osobę ……………………………………………………………..........................
głównym najemcą/właścicielem mieszkania jest:….................................................................
6. Aktualnie wnioskodawca zamieszkuje w mieszkaniu
□ prywatnym
□ komunalnym
□ spółdzielczym lokatorskim
□ spółdzielczym własnościowym
□ zakładowym
□ wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej
□ mieszkam wspólnie z rodzina
□ inne, jakie ...............................................
7. Opis wyposażenia technicznego mieszkania
□ zimna woda
□ ciepła woda
□ centralne ogrzewanie
□ kanalizacja
□ łazienka w lokalu
□ gaz sieciowy
□ telewizja kablowa
□ stałe łączę internetowe
□ inne, jakie ....................................................
8. Obecnie płacony czynsz miesięczny wynosi (zł): …………………………………………………...
9. Łączne wydatki na mieszkanie miesięcznie wynoszą(zł): ………………………………………….
(łącznie opłata za wynajem, elektryczność, wodę, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.)

10. Wnioskowana liczba pokoi
□ 1 pokój
□ 2 pokoje
□ 2 pokoje + garderoba
□ 3 pokoje
□ 4 pokoje
□ inne, jakie .....................................
11. Wnioskowana powierzchnia mieszkania
□ 30-35 m2
□ 35-40 m2
□ 40-45 m2
□ 45-50 m2
□ 50-55 m2
□ 55-60 m2
□ 60-65 m2
□ 65-70 m2
□ 70-75 m2
□ inna, jaka ....................................................

12. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania:
L.p.

Imię i nazwisko

1

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia

wnioskodawca

2
3
4
5
6

13. Niniejszym oświadczam, że :
1) spełniam wymogi określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz
wymogi określone w § 20B Statutu Spółdzielni,
2) dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwej tj. zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym
wg stanu na dzień złożenia wniosku,
3) nie jestem (ani osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania) w dniu złożenia wniosku w posiadaniu tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości, w której znajduje się lokal objęty
przetargiem,
4) deklaruję gotowość oferowanej zaliczki wkład mieszkaniowy w terminie 2 tygodni po rozstrzygnięciu przetargu,
5)* oświadczam, że rezygnuję ( wraz z małżonką) z prawa do dotychczas zajmowanego lokalu znajdującego
się również w budynku wzniesionym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w przypadku
wygrania przetargu i deklaruję jego opróżnienie w ciągu 30 dni.

14. Uwagi :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich uzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. 23 Lutego w
Koziegłowach danych osobowych dotyczących mojej osoby, w tym również danych dotyczących informacji opisanych w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883), dla celów związanych z
realizacją niniejszego wniosku.

…………………………………………………………………………………
(Podpis wnioskodawcy i numer dowodu osobistego)

* dotyczy wnioskodawcy, który posiada lokal z KFM w miejscowości, w której znajduje się lokal objęty przetargiem; jeżeli nie
dotyczy - należy pkt. 5 przekreślić

