
VERTE 

Warszawa, dnia ……………………….……. r. 

……………………………………….. 
(Imię i nazwisko) 
 

……………………………………….. 
(adres) 
 

……………………………………….. 
(telefon) 
 

……………………………………….. 
(email) 

Do Zarządu WSM  
ul. Elbląskiej 14 
Warszawa 

WNIOSEK 

o podjęcie działań umożliwiających zamianę posiadanego prawa do lokalu 

Jako posiadacz ……………………………………………………………………………………………………… 

(określić, czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa odrębnej własności lokalu)  

do lokalu nr ..….…. przy ul. ………………….…..…… w budynku nr …..…. podejmujący działania w celu  

zamiany opisanego powyżej lokalu na lokal: ……………………………………………………….……...........  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

(opisać cechy lokalu, na jaki ma nastąpić zamiana) proszę o: 

1) wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii: 

a) przydziału lokalu, 

b) posiadanego zaświadczenia o samodzielności lokalu, 

c) umów zawieranych pomiędzy Spółdzielnią a wnioskodawcą (jego poprzednikami prawnymi) 

w sprawie lokalu; 

2) pośrednictwo Spółdzielni w kontakcie z osobami posiadającymi lokale spełniające podane przeze 

mnie wyżej preferencje, którzy dążą do zamiany posiadanego lokalu na lokal o cechach, jakie 

posiada moje mieszkanie; 

3) uczestnictwo przedstawiciela Spółdzielni w okazaniu lokali stronom - w przypadku, gdy po wstępnym 

kontakcie, zgodnie wyrazimy zainteresowanie lokalem drugiego chętnego do dokonania zamiany. 

Zobowiązuję się do poniesienia kosztów wnioskowanych działań, określonych 

w Regulaminie zamiany lokali mieszkalnych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

…………………………………. 
Podpis  
 

Opłata za: udział pracownika WSM w okazaniu każdych kolejnych 3 lokali 
dla Członków Sp-ni: 50,- zł, dla osób nie będących Członkami Sp-ni: 100,- zł 
Opłata końcowa po przeprowadzeniu zamiany praw do lokali 
dla Członków Sp-ni: 0,5% wartości lokalu wynikającej z operatu szacunkowego, dla osób nie będących Członkami 
Sp-ni: 1,0% wartości lokalu wynikającej z operatu szacunkowego. 
Opłaty płatne wyłącznie przelewem na numer rachunku wskazany przez WSM  



VERTE 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku 

z realizacją przez Spółdzielnię niniejszego pisma/wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem/am  poinformowany o prawie 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpatrzenia niniejszego 

pisma/wniosku. Zostałem/am poinformowana o możliwości zapoznania się klauzulą informacyjną RODO na temat 

przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz dostępna jest na stronie internetowej 

www.wsm.pl. 

 
………………….…… 

(podpis) 

http://www.wsm.pl/

