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Łódź, dnia ……………………………………… 
………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię członka Spółdzielni 
posiadającego spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 
 
Nr dowodu osobistego ……………………………. 
 
PESEL ………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego 
 

Zarząd 
Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Jaracza 77/79 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Niniejszym informuję, iż przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego nr ………………. położonego w Łodzi przy ul ………………………………………………… . Działając 
zgodnie z treścią art. 1714 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. 
złożyłam/złożyłem wniosek o ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu. Mając na względzie 
powyższe oświadczam, iż podtrzymuję gotowość zawarcia umowy w formie aktu notarialnego  
o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia wszystkich 
kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy. 
 

…………………………………………………………………………. 
Podpis osoby, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 
 
…………………………………………………………………………. 

Podpis współmałżonka 
 
 
Adnotacje Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
1) Potwierdzenie dokonania rozliczenia ze Spółdzielnia zgodnie z art. 1714 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z 14.06.2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis upoważnionego pracownika) 

2) Potwierdzenie braku zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu wg stanu na dzień ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis upoważnionego pracownika) 
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Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w podanym wyżej zakresie przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w  Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres email: 
biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie swobodnego przepływu 
takich danych i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z realizacją przez Spółdzielnie niniejszego 
oświadczenia. 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie  
z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, w tym Sąd 
wieczystoksięgowy, 

5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 
……………………………………………………………………..... 

Podpis Członka Spółdzielni/Właściciela lokalu 
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…………………………………………………… 
            /miejscowość i data/ 

 
DANE OSOBOWE do sporządzenia aktu notarialnego przez Notariusza 

 
1. ……………………………………………………………………………………… 

      (imię pierwsze) 

2. ……………………………………………………………………………………… 
(imię drugie) 

3. ……………………………………………………………………………………… 
(nazwisko) 

4. ……………………………………………………………………………………… 
(imiona rodziców) 

5. ……………………………………………………………………………………… 
(seria i numer dowodu osobistego) 

6. ……………………………………………………………………………………… 
(numer PESEL) 

7. ……………………………………………………………………………………… 
(adres zameldowania) 

 
 

DANE OSOBOWE do sporządzenia aktu notarialnego przez Notariusza 
 

1. ……………………………………………………………………………………… 
      (imię pierwsze) 

2. ……………………………………………………………………………………… 
(imię drugie) 

3. ……………………………………………………………………………………… 
(nazwisko) 

4. ……………………………………………………………………………………… 
(imiona rodziców) 

5. ……………………………………………………………………………………… 
(seria i numer dowodu osobistego) 

6. ……………………………………………………………………………………… 
(numer PESEL) 

7. ……………………………………………………………………………………… 
(adres zameldowania) 
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Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w podanym wyżej zakresie przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w  Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres email: 
biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie swobodnego przepływu takich 
danych i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z realizacją przez Spółdzielnie niniejszego formularza. 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie  
z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, w tym Sąd 
wieczystoksięgowy, 

5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 
……………………………………………………………………..... 

Podpis Członka Spółdzielni/Właściciela lokalu 
 


