
Otrzymuje: 
1.) NC  

...............................................................................................................................................................    ............................. 
firma pod która spółka działa         nr członkowski 
 
............................................................................................................................................................... 

numer REGON/NIP 
 
............................................................................................................................................................... 
siedziba / adres 
 
............................................................................................................................................................... 
adres do korespondencji 
 
............................................................................................................................................................... 

numer telefonu 
 
............................................................................................................................................................... 

adres e-mail 

DEKLARACJA  
PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI DLA OSÓB PRAWNYCH  

POSIADAJĄCYCH LOKAL O STATUCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI 
Ja, niżej podpisany: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
działając w imieniu i na rzecz Spółki ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………………………………...…… 

oświadczam, że Spółka jest właścicielem lokalu mieszkalnego/garażu* o statusie odrębnej własności nr ………………………………………..  

przy ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……….……we Wrocławiu. 

W związku z powyższym wnoszę na podstawie art. 3 ust. 31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z póź. zm.) o przyjęcie Spółki w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy 
Dwór” z siedzibą we Wrocławiu  

Stan techniczny lokalu oraz przejmowanego pomieszczenia przynależnego (piwnicy/innych .............................................), elementów 
budowlanych, oraz instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej; domofonowej, stolarki okiennej; 
podłóg; ścian i sufitów - jest mi znany i nie będę z tego tytułu zgłaszać roszczeń do Spółdzielni.  
W w/w mieszkaniu zamieszkiwać będzie………………………………osób. 
 
Członek Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu 
Spółdzielni, a w szczególności obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokali. 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących osobę prawną jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWY DWÓR" z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094581 (dalej: Administrator lub 
Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: 'biuro@smnowydwor.com.pl'. Dane osobowe są 
przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w ustawie prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w ustawie o własności 
lokali, a członkowi Spółdzielni przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania w przypadku gdy są niekompletne, nieaktualne 
lub nieprawdziwe. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest do wglądu w sekretariacie Spółdzielni – lub – na wniosek – także drogą elektroniczną.  

 
Wrocław, dnia ................................................................      ................................................................................................................ 

własnoręczny podpis 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przyjęty/przyjęta na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu nr ...................................................................... z dnia .................................................... 
 

protokół nr ........................................................ . 
        

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

pieczątka Zarządu i podpisy 


