dnia … czerwca 2020 r.
Gorlice, dnia ................................ r.

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach nr .../2020 z

..............................................................
(nazwisko i imię)
..............................................................
..............................................................
(adres)
tel. .....................................................

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Małopolska” w Gorlicach
I.

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do lokalu pod
adresem: ……….………………………….………………………………………………….. celem
przedłożenia (zaznaczyć „x”):
1. w kancelarii notarialnej w związku:
ze zbyciem lokalu,
ze zbyciem lokalu i założeniem księgi wieczystej,
(Przez zbycie rozumie się każdą formę przeniesienia własności np. sprzedaż, darowizna, zamiana itp.)

spółdzielczego

własnościowego

prawa

do

lokalu

mieszkalnego*/użytkowego*/

……………………………………………..………………………………….......
Czynsz

w

dotychczas

zajmowanym

lokalu

opłacam

do

końca

miesiąca

………………………...
z podziałem majątku dorobkowego,
z postępowaniem spadkowym po zmarłym/ej (wpisać stopień pokrewieństwa oraz imię
i nazwisko) ……………..…………………………………….……………..……...
z zamiarem dokonania działu spadku,
2. w banku
dla potrzeb uzyskania kredytu,
celem likwidacji książeczki mieszkaniowej.
3. w sądzie rejonowym do założenia księgi wieczystej.
lokal położony jest na (wpisać piętro) ……..…..…….. i składa się z (wpisać liczbę
pokoi) ............................ pokoi/ju, jasnej*/ciemnej* kuchni, łazienki i WC*/łazienki z WC*.
4. w instytucji innej niż wymienione w pkt 1,2,3 tj.

w ……..........................

…………………
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………………………………………………………………………………….………….
II. W związku z posiadaniem odrębnej nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny pod adresem
……………………………………………………………………….…...……

zwracam

się

z

prośbą
o wydanie zaświadczenia do banku:
potwierdzającego wielkość powierzchni lokalu z rozgraniczeniem na powierzchnię
użytkową mieszkania i powierzchnię pomieszczeń przynależnych (piwnica).
III. Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalu pod adresem: ……….
…………………………………………………………………………….…………..

celem

przedłożenia (zaznaczyć jedną z opcji):
1. w sądzie rejonowym:
do przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym/ej (wpisać stopień
pokrewieństwa

oraz

imię

i

nazwisko)

….

………………………………………………….
do przeprowadzenia działu spadku,
do przeprowadzenia podziału majątku dorobkowego,
do ustanowienia kuratora dla osoby małoletniej*/nieznanej z miejsca pobytu*,
celem uzyskania zgody na zbycie lokalu za osobę małoletnią*/ubezwłasnowolnioną*,
2. w urzędzie miasta*/gminy* w ………………………………………...……..……….…..
…….
do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
*niepotrzebne skreślić

.........................................................
podpis wnioskodawcy
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