
 

 

…………………………                                        ……………………………. 
 Imię i nazwisko              miejscowość, data 

………………………….. 
Adres 

…………………………. 
Nr telefonu 

…………………………… 
e-mail 

 

 
WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO 

LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

WYBUDOWANEGO ZE ŚRODKÓW KFM W PRAWO ODRĘBNEJ 

WŁASNOŚCI LOKALU 

 

Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku 

wnioskuję o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego………………………………………………………………… w prawo 

odrębnej własności do w/w lokalu.  

Jednocześnie zobowiązuję się w wyznaczonym przez Spółdzielnię (Bank) terminie 

do dokonania: 

1) wpłaty w wysokości 1 500 zł na poczet opłat za czynności wykonywane w BGK  

w związku z wyodrębnieniem na własność lokalu mieszkalnego na konto 

spółdzielni 26 8769 0002 0390 9885 2000 0020 (w tytule przelewu należy podać 

imię i nazwisko oraz adres, z zaznaczeniem ze jest to prowizja bankowa); 

2)  Spłaty zadłużenia z tytułu opłat za  użytkowanie lokalu. 

3) Spłaty wysokości zadłużenia i umorzenia przypadającego na wyodrębniany lokal  

wskazanej w „Zaświadczeniu  o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia  

przypadającego na wyodrębniany  na własność lokal mieszkalny”. 

 

Ponadto zobowiązuje się do uiszczenia kosztów czynności notarialnych płatnych 

bezpośrednio u notariusza w dniu podpisania aktu, ustalonych odrębnie na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej.  

 



Jednocześnie proszę o: 

    - zwrot nie wykorzystanych po rozliczeniu kosztów bankowych na niżej wskazany  

nr rachunku ………………………..………………………………………… 

   - przeksięgowanie nie wykorzystanych po rozliczeniu kosztów bankowych na poczet 

czynszu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności 

 nr rachunku bankowego do celów związanych z  ustanowieniem odrębnej własności lokalu. 

      …………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby której przysługuje prawo żądania przeniesienia własności lokalu) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
1
 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”                           

z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Armii Krajowej 7; 

2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia procedur prowadzących do ustanowienia 

odrębnej własności lokalu oraz wypłaty nadwyżki środków przeznaczonych na operacje bankowe w zw. 

z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

3. Odbiorcą Pani/a danych osobowych jest kredytująca instytucja bankowa; 

4. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypłaty nadwyżki 

środków przeznaczonych na operacje bankowe, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości ich 

zwrotu; 

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Dane osobowe przetwarzane do spełnienia powyższego celu będą przechowywane przez okres 

niezbędny dla realizacji wymienionego powyżej celu; 

7. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych i żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                      

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Pani/a dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

z którym można skontaktować się przez  e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą. 

 

………………………………………………… 

(data i podpis)   

                                                           
1
 Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 s. 1 z 3.05.2016 r. ze zm.) 

mailto:iodo@sm-slonecznystok.pl

