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

( imię i nazwisko/nazwa firmy )                   nr rejestru (wypełnia Spółdzielnia) 
 
………………………………………………..       

( adres zamieszkania/siedziba firmy ) 
 
……………………………………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………………….. 
(stan cywilny) 

 
tel. kontaktowy……….……………………. 
 
email.………………………………………... 

 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO 

WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 14 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przysługuje mi wyłącznie/wspólnie 

z małżonkiem/ą (prawidłowe podkreślić) ………………………………….…..... 

.…………………… prawo odrębnej własności lokalu nr ..………. położonego 

w Warszawie, przy ul. ……………………………………………...... na podstawie 

załączonego dokumentu (umowy zbycia/darowizny/zamiany, postanowienia 

sądu, aktu poświadczenia dziedziczenia). 

Wnoszę o przyjęcie w poczet członków Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1222 ze zm.). 

       ……………………………………….. 
             ( podpis wnioskodawcy ) 

Zgodnie z § 11 oraz § 12 Statutu WSM, przystępujący w poczet członków zobowiązany jest 
do wniesienia opłaty na fundusz społeczno-kulturalny w kwocie: 50,00 zł (osoba fizyczna), 
500,00 zł (osoba prawna).  
Opłatę należy wnieść przelewem na konto: 
PKO BP XX O/Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511 

VERTE 



O Ś W I A D C Z E N I E  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni pod 

nazwą: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązuje się stosować 

do przepisów statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał 

i postanowień Rady i Zarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków 

finansowych Członków Spółdzielni, a także zasad użytkowania lokali. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej na potrzeby Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.). Dane nie będą 

udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, kiedy przepis prawa stanowi 

inaczej. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich 

danych a także do żądania ich poprawienia. 

 

Warszawa, dnia……………………   ……………………..…………. 
                  (podpis)  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Wypełnia Spółdzielnia: 

 
 
Przyjęty/a na członka Spółdzielni na mocy Uchwały Zarządu nr ……………… 
 
z dnia ………………….…………………  

.………………………………………. 
(Pieczęć Sp-ni i podpis Zarządu WSM) 


