POZNAŃ, DNIA…………….…………..
…………………………………………..
NAZWISKO I IMIĘ
…………………………………………..
ADRES

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH”
W POZNANIU
OSIEDLE PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ

………………………………………….
TELEFON

Kancelaria pokój 18 – parter

WNIOSEK

(NIE

DOTYCZY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI)

Proszę o przygotowanie zaświadczenia do:
1. notariusza, celem dokonania ……………………………… mieszkania na Osiedlu
..…………………………… .......................................................................................
2.

banku (dla kupującego płacącego kredytem bankowym– przed transakcją) TAK / NIE *
Proszę zakreślić w kółko właściwe. Brak zaznaczenia oznacza, że zaświadczenie do banku nie jest potrzebne!
Uwaga:
- w przypadku zaległości w opłatach eksploatacyjnych w celu ich spłaty należy przed złożeniem wniosku
zgłosić się w Kierownictwie Osiedla. Zaświadczenie o uregulowanych opłatach eksploatacyjnych w przypadku
wpłaty przelewem zostanie wydane po wpływie środków na konto Spółdzielni.
- przed sprzedażą i złożeniem wniosku konieczna jest całkowita spłata kosztu wykupu gruntu-informacja o
wysokości kosztów wykupu gruntu p. 210-Dział Wkładów lub Kierownictwo Osiedla, Koszty te spłacane są w
ratach doliczanych do opłat eksploatacyjnych-dotyczy następujących lokalizacji:
ul. Nadolnik 2-3

spłata ostatniej raty do

31 grudnia 2018r.

Osiedle Lecha 39,40, 42

spłata ostatniej raty do

30 czerwca 2017r.

Przygotowane zaświadczenie do notariusza:


Proszę przesłać na adres: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….


Do odbioru upoważniam ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Do wiadomości
-kopia KF
- kopia GZ
Załączniki: Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa

,…………………………….
Podpis
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POZNAŃ, DNIA……………. …………..
…………………………………………..
NAZWISKO I IMIĘ
…………………………………………..
ADRES
………………………………………….
TELEFON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU
OSIEDLE PIASTOWSKIE 16
61-148 POZNAŃ
Kancelaria pokój 18 – parter

W związku z zamiarem zbycia przysługującego mi spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, położonego na Osiedlu / ulicy
……………………………………… w Poznaniu - jedynego prawa do lokalu w zasobach
Spółdzielni -oświadczam, że z chwilą doręczenia Spółdzielni umowy zbycia ww. prawa,
wypowiadam członkostwo w Spółdzielni i wnoszę o skrócenie okresu wypowiedzenia do
jednego dnia. Informuję, że nie nabywam innego lokalu w zasobach tut. Spółdzielni.
Zgodnie z §15 Statutu Spółdzielni, Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem złożonym na piśmie. Okres
wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem złożenia Spółdzielni oświadczenia o wystąpieniu (w tym przypadku
doręczeniem Spółdzielni umowy zbycia). Za porozumieniem stron okres wypowiedzenia może zostać skrócony. Za datę
wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.

Udziały członkowskie, które zostały wpłacone w związku z ubieganiem się o członkostwo
proszę o (należy podkreślić właściwe):
- wypłacenie w Kasie Spółdzielni
- wypłacenie na wskazany nr konta…………..……………………………………….
- przepisanie na rzecz przyszłego nabywcy

………………………………………………
podpis
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