Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a
tel.(032) 281–12–91 (do 95)

Załącznik nr 1
do „Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków
Spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali
i ich zamiany oraz przeniesienia własności lokali na członka w BSM”

Bytom, dnia _____________________________

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI
Proszę o przyjęcie w poczet członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Równocześnie podaję, co następuje:
Imię (imiona) i nazwisko:
PESEL:
Stan cywilny:

NIP:
Data zawarcia
małżeństwa

W razie rozwodu – okresy
trwania
poprzednich
związków małżeńskich:
Miejsce i adres pracy**:
Adres stałego pobytu:
Numer telefonu
domowego:
Numer telefonu
służbowego**:
Deklarowana
udziałów:

Imiona rodziców:
Nr i seria dokumentu tożsamości; przez kogo wydany:
ilość

słownie:

Adres do korespondencji:
Ewentualnie tu należy
podać dane osoby, której
w razie śmierci należy
zwrócić
zadeklarowane
udziały:

DANE DOTYCZĄCE POSIADANEGO WKŁADU ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Ubiegam się o: - lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego* lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu* - lokal mieszkalny na
warunkach prawa odrębnej własności* - lokal użytkowy* - garaż*

Ubiegam się o
mieszkanie
powierzchni:

o

Preferowana
lokalizacja:

Mieszkanie
z
nowych
inwestycji*
Mieszkanie, do którego wygasło
prawo innych osób*

Posiadany wkład
w wysokości:
Forma
wniesienia wkładu:
Forma
zabezpieczenia wkładu:

______________________________________________________ zł

* - niepotrzebne skreślić
** - nie ma obowiązku wypełniania
DANE OSÓB MAJĄCYCH WSPÓLNIE ZE MNĄ ZAMIESZKAĆ:
Stopień
Data
Imię i nazwisko
pokrewieństwa urodzenia

Adres
Zamieszkania

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i wyrażam wolę przestrzegania jego postanowień i postanowień regulaminów Spółdzielni wydanych na jego
podstawie oraz uchwał właściwych organów Spółdzielni.
Równocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się do informowania Spółdzielni na piśmie
o każdorazowej zmianie któregokolwiek z powyższych danych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych
przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bytomiu, ul. Kolejowa 1a dla celów marketingowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926
z późn. zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż znane jest mi prawo do uzyskania informacji o dacie
rozpoczęcia, celu, zakresu i sposobie przetwarzania moich danych oraz źródła ich pochodzenia.

______________________________
(podpis osoby ubiegającej się o członkostwo)

DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:
Przyjęto do Spółdzielni dnia:
Protokół posiedzenia Zarządu nr:
Podpisy 2 członków Zarządu:

ADNOTACJE SPÓŁDZIELNI:
Nadano numer członkowski:
Numer umowy o budowę lokalu:
Numer umowy o spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu:

Nr uchwały o przyjęciu
Do Spółdzielni:

