
Gorlice, dnia ...............2013 r. 

 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

adres zamieszkania 

 

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

numer tel. domowy 

 

 

 

DEKLARACJA 
 

wstąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 

„K R A S I Ń S K I E G O”  

w Gorlicach 

 

 

 

 Niżej podpisany deklaruję gotowość wstąpienia w poczet członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach. 

 

 

I. Zobowiązuje się: 

 

 

1.  Wypełniać wszystkie obowiązki ciążące na członku Spółdzielni zgodnie ze „Statutem 

Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach § 15 i prawem 

Spółdzielczym. 

 

 

2.  Wpłacić wpisowe odpowiadające jednej dziesiątej części minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyjęcia w poczet członków 

(zgodnie z  § 13 pkt. 1 i 2. Statutu) w wysokości......................... zł  

     (słownie: .........................................................................................................). 
 

 

 

3.  Wykupić jeden udział, w wysokości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia jw. 

(zgodnie z § 13, pkt.1 i 2 Statutu) w wysokości .................................... zł   

     (słownie: .........................................................................................................). 

Wpisowe i udziały wymienione w pkt. 2 i 3 wpłacić na konto Spółdzielni, najpóźniej                       

w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji. 
 

 

II. Informacja ogólna: 
 

1. Wkład mieszkaniowy dla najemców, którzy w dniu rejestracji Spółdzielni nie zalegają 

w należnych opłatach, stanowi kaucja i inne wpłaty uprzednio wniesione. 
 

2. Wysokość wkładu budowlanego określa się w oparciu o aktualną wartość lokalu                      

i zasady uchwalone przez Radę Nadzorczą. 
 



 

 

 

3. Znany jest mi Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach. 

 

4. Praw i obowiązki Członków Spółdzielni reguluje Statut oraz Regulaminy szczegółowe          

    z którymi każdy członek Spółdzielni powinien się zaznajomić i przestrzegać. 

 

     5. Przyjmuję do wiadomości, że: 
 

 nie wpłacenie w terminie zadeklarowanych udziałów podstawowych lub wpisowego 

wymienionych w pkt. I.2 i I.3  (jak na odwrocie) stanowi podstawę odmowy przyjęcia na 

Członka Spółdzielni, 
 

 nie wpłacenie w terminie wkładów wymienionych w pkt. 3, powoduje wstrzymanie 

rozpatrywania wniosku o uzyskanie prawa do lokalu użytkowego lub garażu. 

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Spółdzielni                

z zachowaniem poufności z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami oraz moim 

prawem do wglądu do danych osobowych i możliwością aktualizacji ich zgodnie                   

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., 

poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Podpis deklarującego 

 

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

Podpis przyjmującego 

 

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

 


