
Wniosek o odrębną własność lokatorskiego prawa do lokalu                                 

Grodków, dnia .......................
...........................................
      ( nazwisko i imię)

ul........................................

49-200 Grodków

Nr czł..................................
Nr tel. .................................
        Zarząd 
        Spółdzielni Mieszkaniowej
        ul. B. Chrobrego 5
        49-200 Grodków
        -----------------------------------

W N I O S E K

 Na podstawie Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst po zmianach Dz.U. Nr 125 z dnia 13.07.2007r. poz. 873) jako  członek 
posiadający spółdzielcze lokatroskie prawo do lokalu mieszkalnego będącego własnością 
Spółdzielni znajdującego się w Grodkowie przy ul. ........................................ wnoszę o zawarcie ze 
mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na 
mnie prawa własności tego lokalu w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności tego lokalu 
będzie jednocześnie związane z:

1. prawem  własności do nieruchomości obejmujacej budynek , w którym ustanawia się prawo 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

2. prawem własności pomieszczeń przynależnych (piwnica, ew. balkon i inne) do tego lokalu 
oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną 
własnością lokalu.

       ...................................................................
       ( podpis osoby uprawnionej składającej wniosek)

Z G O D A    M A Ł Ż O N K A   

Wyrażam zgodę na przekształcenie przysługującego mojemu mężowi/żonie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Grodkowie przy ul. ................................
w prawo odrębnej własności i zawarcie przez mojego męża/żonę ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Grodkowie umowy przenoszącej własność lokalu, o którym mowa w art. 12. ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

        ....................................................... 
         ( podpis małżonka)



wniosek o odrębną własność własnościowego prawa do lokalu                         

Grodków, dnia .......................
...........................................
      ( nazwisko i imię)

ul........................................

49-200 Grodków

Nr czł..................................
Nr tel. .................................
        Zarząd 
        Spółdzielni Mieszkaniowej
        ul. B. Chrobrego 5
        49-200 Grodków
        -----------------------------------

W N I O S E K

 Na podstawie Art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst po zmianach Dz.U. Nr 125 z dnia 13.07.2007r. poz. 873) wnoszę o zawarcie 
ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię 
na mnie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Grodkowie 
przy ul. .............................................. w prawo odrębnej własności, które będzie jednocześnie 
związane z:

 1.  prawem  własności do nieruchomości obejmującej budynek , w którym ustanawia się 
        prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 2. prawem własności pomieszczeń przynależnych (piwnica, ew. balkon i inne) do tego       
lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną         
własnością lokalu.

       ...................................................................
       ( podpis osoby uprawnionej składającej wniosek)

Z G O D A    M A Ł Ż O N K A   
Wyrażam zgodę na przekształcenie przysługującego mojemu mężowi/żonie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Grodkowie przy 
ul. ................................ w prawo odrębnej własności i zawarcie przez mojego męża/żonę ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową w Grodkowie umowy przenoszącej własność lokalu, o którym mowa w 
art. 1714  ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

        ....................................................... 
         ( podpis małżonka)


