
 

...........................................................................................................................                          Kwidzyn, dnia ...................................... 

            Imiona i nazwisko członka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................... 

   82-500 Kwidzyn 
 

Telefon ....................................................................................................................... 
 

PESEL ................................................................................................................... 
 

 

Seria i nr dow. osobistego ................................................................ 

 

 

............................................................................................... 
        Imiona i nazwisko współmałżonka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................   
 

 
 

PESEL .................................................................................................................. 
 

 

Seria i nr dow. osobistego ................................................................ 

 
Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania" 
 

ul. Spółdzielcza  1 
82-500 Kwidzyn 

 
 

W N I O S E K 
 

                                   o przeniesienie własności lokalu 
 
             Na podstawie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) oraz statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie wnosimy o zawarcie z nami 
umowy przenoszącej na naszą rzecz własność lokalu mieszkalnego, położonego w 
Kwidzynie przy ulicy  
.............................................................................................................../........................., 
do którego to lokalu przysługuje nam spółdzielcze  własnościowe  prawo.  
 

Zobowiązujemy się spłacić wszystkie długi związane z lokalem i inne zobowiązania 
wynikające z art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 

Prosimy o określenie wysokości należnej kwoty i podanie numery konta, na które można 
dokonać wpłaty. 
 

Ponadto oświadczamy, że pozostajemy / nie pozostajemy we wspólności 
ustawowej małżeńskiej.  
 

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

              podpis  członka oraz współmałżonka  
  
 

 



 

...........................................................................................................................                          Kwidzyn, dnia ...................................... 

            Imiona i nazwisko członka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................... 

   82-500 Kwidzyn 
 

Telefon ....................................................................................................................... 
 

PESEL ................................................................................................................... 
 

 

Seria i nr dow. osobistego ................................................................ 

 

 

............................................................................................... 
        Imiona i nazwisko współmałżonka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................   
 

PESEL .................................................................................................................. 
 

 

Seria i nr dow. osobistego ................................................................ 

 
 

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania" 

 
ul. Spółdzielcza  1 
82-500 Kwidzyn 

 
 

W N I O S E K 
 

                                   o przeniesienie własności lokalu 
 
             Na podstawie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) oraz statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie wnosimy o zawarcie z nami 
umowy przenoszącej na naszą rzecz własność lokalu mieszkalnego, położonego w 
Kwidzynie przy ulicy  
.............................................................................................................../........................., 
zaadaptowanego i użytkowanego na podstawie protokółu z dnia .................. 
 

Zobowiązujemy się spłacić wszystkie długi związane z lokalem i inne zobowiązania 
wynikające z art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 

Prosimy o określenie wysokości należnej kwoty i podanie numery konta, na które można 
dokonać wpłaty. 
 

Ponadto oświadczamy, że pozostajemy / nie pozostajemy we wspólności 
ustawowej małżeńskiej.  
 

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

              podpis  członka oraz współmałżonka   
 
 

 



...........................................................................................................................                          Kwidzyn, dnia ...................................... 

            Nazwisko i imiona członka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................... 

   82-500 Kwidzyn 
 

Telefon ....................................................................................................................... 

Seria i nr dow. osobistego ................................................................  
 

PESEL ................................................................................................................... 
 

 

 

 

............................................................................................... 
        Nazwisko i imiona współmałżonka 
 

zam. ul.   ..................................................................................................................   
 

Seria i nr dow. osobistego................................................................  
 

PESEL .................................................................................................................. 
 

 

 
Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania" 
 

ul. Spółdzielcza  1 
82-500 Kwidzyn 

 
 

W N I O S E K 
 

                            o przeniesienie własności lokalu użytkowego 
 
             Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) oraz statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie wnosimy o zawarcie z nami 
umowy przenoszącej na naszą rzecz własność lokalu użytkowego, położonego w 
Kwidzynie przy ulicy  
.............................................................................................................../........................., 
do którego to lokalu przysługuje nam spółdzielcze  własnościowe  prawo.  
 

Zobowiązujemy się spłacić wszystkie długi związane z lokalem i inne zobowiązania 
wynikające z art. 39.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 

Prosimy o określenie wysokości należnej kwoty i podanie numery konta, na które można 
dokonać wpłaty. 
 

Ponadto oświadczamy, że pozostajemy / nie pozostajemy we wspólności 
ustawowej małżeńskiej.  
 

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

              podpis  członka oraz współmałżonka  
  
 
 


