
              Kęty, dn. ……………….r. 

………………………………….. 
 Nazwisko i imię głównego lokatora 

 

………………………………….. 
           Adres zamieszkania 

 

………………………………….. 

 

tel. kont. ………………………... 

                                                                                  Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       Lokatorsko-Własnościowa 

       w Kętach 

       os. Nad Sołą 20 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

  ( dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ) 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o statusie prawnym lokalu lub innych danych 

o lokalu ( metraż, ilość pokoi, kondygnacja…), celem przedłożenia w*: 

     - kancelarii notarialnej ( sprzedaż, darowizna, zamiana, dział spadku, podział majątku itp.); 

     - banku; 

     - Sądzie ( założenie KW, stwierdzenie nabycia spadku); 

     - Urzędzie Skarbowym; 

     - inny cel (określić, jaki) ……………………………………………………………………. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem / nie jestem członkiem Spółdzielni **   

 i posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr …….  położonego 

 w Kętach na os. …………………………….. 

                             …………….…………………………… 

         (podpis głównego lokatora lub współmałżonka, współwłaściciela) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko 

– Własnościową w Kętach  dla potrzeb wydania zaświadczenia o statusie prawnym lokalu. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – 

Własnościowa w Kętach. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o statusie prawnym lokalu. 

4. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych prawo do ich sprostowania ,  usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do ich przenoszenia. 

5.  Właściciel danych osobowych ma prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorującego (GIODO) 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

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

                  …................................................... 
                   (miejscowość, data)                                                                         ( czytelny podpis ) 
 

 

* właściwe podkreślić 

** niepotrzebne skreślić 



              Kęty, dn. ……………….r. 

………………………………….. 
 Nazwisko i imię głównego lokatora 

 

………………………………….. 
           Adres zamieszkania 

 

………………………………….. 

 

tel. kont. ………………………... 

 

       Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       Lokatorsko-Własnościowa 

       w Kętach 

       os. Nad Sołą 20 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

( dot. prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego ) 

 

  

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o danych o lokalu ( metraż, ilość pokoi, 

kondygnacja, stan zadłużenia…), celem przedłożenia w*: 

     - kancelarii notarialnej ( sprzedaż, darowizna, zamiana, dział spadku, podział majątku itp.); 

     - banku; 

     - Sądzie; 

     - Urzędzie Skarbowym; 

     - inny cel (określić, jaki) ……………………………………………………………………. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem / nie jestem członkiem Spółdzielni **   

 i posiadam prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr …….  położonego w Kętach  

 na os. …………………………….. 

 

               …………….…………………………… 

     (podpis głównego lokatora lub współmałżonka, współwłaściciela) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko 

– Własnościową w Kętach  dla potrzeb wydania zaświadczenia. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – 

Własnościowa w Kętach 

3. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych prawo do ich sprostowania ,  usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do ich przenoszenia. 

4.  Właściciel danych osobowych ma prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorującego (GIODO) 

5. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

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

                 …................................................... 
                   (miejscowość, data)                                                                         ( czytelny podpis ) 
 

          * właściwe podkreślić 

** niepotrzebne skreślić 


