
  

………………….........……………….....…                 Ustrzyki Dolne, dn. …….....……….........………… 
Imię i nazwisko                        (data) 
 
………………………………..........…....… 
 Adres zamieszkania 
 
……………………………..........…....…… 
 Ulica, nr domu, nr mieszkania  
 
………………………..........………....…… 
 Telefon kontaktowy  

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „DRZEWIARZ” 

ul. Stefana Batorego 34/27 
38-700 Ustrzyki Dolne 

  
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa  

do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. 
 
Stosownie do znowelizowanej treści art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz.U z 2001 r. nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) wnoszę  
 
o przekształcenie przysługującego mi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr ...............  
 
przy ul. ................................................................. w Ustrzykach Dolnych w prawo odrębnej własności.  
 
 
Zobowiązuję się do:  
 
1) całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,  
2) pokrycia kosztów przypadających na moje mieszkanie z tytułu wyodrębnienia lokalu – kosztów uzyskania 

wypisu z rejestru gruntów oraz kosztu związanego z wykupem działki w wysokości przypadającej na mój 
lokal,  

3) pokrycia kosztów zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz kosztów założenia księgi 
wieczystej lokalu i stosownego wpisu do tej księgi.               

 
 

..........…………………………………………… 
Czytelny podpis  

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podana do wiadomości wnioskodawcy:  
 
1. Administratorem podanych przez wnioskodawcę danych osobowych będzie Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Drzewiarz” ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne.  
2. Wnioskodawca może kontaktować się ze Spółdzielnią w sprawie przekazanych danych osobowych pod adresem:  

lwsm-drzewiarz@wp.pl 
3. Dane wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania obowiązków w zakresie zarządu nieruchomościami wynikającymi 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  
4. Dane wnioskodawcy nie będą przekazywane osobom trzecim.  
5. Wnioskodawca ma dostęp do swoich danych, może je sprostować i ma obowiązek ich aktualizacji w niezbędnym zakresie odnośnie 

doręczeń korespondencji.  
6. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych), co do 

przetwarzania jego danych osobowych.  
7. Podanie danych osobowych wnioskodawcy jest niezbędne do realizacji obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych.  
 

Zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie:  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej 
informacji dotyczącej przetwarzania podanych danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych przez 
Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych. 

 
 
 

................................................................  
            czytelny podpis wnioskodawcy 

mailto:lwsm-drzewiarz@wp.pl

