
 

            WNIOSEK O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU NA RZECZ CZŁONKA, 
                   KTÓREMU PRZYSŁUGUJE  LOKATORSKIE  PRAWO DO LOKALU  
 

Kraków, dnia ………………….. 
…………………………………………………. 

(Imię i Nazwisko wnioskodawcy) 

 

…………………………………………………. 

(Adres zamieszkania: ulica, nr budynku/mieszkania) 

 

……-……………. ……………………………. 

(kod pocztowy)   (miasto) 

 

………………………………………………… 

(nr telefonu kontaktowego) 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” 
ul. Na Błonie 7                                                                      
30-147 Kraków 

 
W N I O S E K 

o przeniesienie własności lokalu 
 
                Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach  
mieszkaniowych (Dz. U z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z póżn. zm.) wnoszę  
o zawarcie ze mną umowy, przenoszącej na moją  rzecz  własność lokalu 
mieszkalnego nr .................. do którego przysługuje mi lokatorskie prawo.  
Lokal ten położony jest w budynku przy ul. .....................................  w Krakowie. 
Przed zawarciem umowy  dokonam : 

1) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji, w części 
przypadającej na mój lokal. 

2) spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją  
      i  utrzymaniem  mieszkania w części przypadającej na mój lokal oraz    
      innych opłat określonych w statucie, związanych z eksploatacją  
      i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Sp-ni. 

 
 
                                                                          ........................................................ 
                                                                                                          imię i nazwisko członka       
 
UWAGA: 
1). Wniosek winien być złożony wraz z wypełnionym załącznikiem. 
2). Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego należy do małżonków,  do aktu notarialnego obowiązani są 
wstawić się oboje współmałżonkowie z dowodami osobistymi.    
 

Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” z siedzibą w Krakowie, ul. Na Błonie 7.Dane 

osobowe podane na formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w 

celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw 

osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na 

stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.smwidok.krakow.pl. 

http://www.smwidok.krakow.pl/


 

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU 

 

Imiona ......................................................................................................................................... 

Nazwisko  .................................................................................................................................... 

Imiona rodziców  ........................................................................................................................ 

Adres zamieszkania .................................................................................................................... 

Dowód osobisty .......................................................................................................................... 

Pesel ........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 

 

Imiona ......................................................................................................................................... 

Nazwisko  .................................................................................................................................... 

Imiona rodziców  ........................................................................................................................ 

Adres zamieszkania .................................................................................................................... 

Dowód osobisty .......................................................................................................................... 

Pesel ........................................................................................................................................... 

 

 
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” z siedzibą w Krakowie, ul. Na Błonie 7.Dane 

osobowe podane na formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w 

celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw 

osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na 

stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.smwidok.krakow.pl 

 

http://www.smwidok.krakow.pl/

