..........................................................

Oborniki, dnia ................. 20… r.

( imię i nazwisko )

...........................................................
( adres )

...........................................................
nr rejestru członkowskiego .................
Do Zarządu
Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Młyńska 8 E
64 - 600 O b o r n i k i

WNIOSEK
o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Stosownie do znowelizowanej z dniem 11.10.2011 r. treści art. 12 ust 1 3 ustawy
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych / Dz.U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z późn. zm./ wnoszę o przeniesienie przysługującego mi/nam *)
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ........... położonego
przy ul. ........................................ w Obornikach w odrębną własność tego lokalu.
Zobowiązuję się / zobowiązujemy się * do:
1.
spłaty przypadającej na lokal części innych zobowiązań Spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
spółdzielni wraz z odsetkami ;
2.
spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust 1 i 11;
3.
pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy przeniesienia własności
lokalu oraz kosztów założenia księgi wieczystej lokalu i dokonania stosownego wpisu
do tej księgi.
4.
Jednocześnie zobowiązuję/emy się do pokrycia kosztów weryfikacji wniosku
przez BGK.
Do wniosku załączam/y** następujące dokumenty:
1.
wypis z rejestru gruntów,
2.
wypis z rejestru budynków,
3.
wypis z rejestru lokali,
4.
dane niezbędne do zawarcia aktu notarialnego.

...................................................................................
( imię/imiona/ i nazwisko )

( własnoręczny podpis )

...................................................................................
( imię/imiona/ i nazwisko )

( własnoręczny podpis )

* niepotrzebne skreślić
** dokumenty:

pkt 1-3 wydaje Starostwo, Oborniki, ul. 11 Listopada 2A – Wydział Geodezji – pokój 110
pkt 4 – stanowi załącznik do wniosku o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Załącznik do wniosku o przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego KFM w prawo odrębnej własności lokalu.

Dane niezbędne do zawarcia aktu notarialnego

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Imiona rodziców ………………………………………………………………..
Aktualny adres pobytu stałego …………………………………………………
ser. i nr dowodu osob. …………………………………
wydany przez ………………………………………….
PESEL …………………………………………………
NIP …………………………………………………….

Współmałżonek:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Imiona rodziców ………………………………………………………………..
Aktualny adres pobytu stałego …………………………………………………
ser. i nr dowodu osob. …………………………………
wydany przez ………………………………………….
PESEL …………………………………………………
NIP …………………………………………………….

nr telefonu .................................

