
Międzyzakładowa Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa                   
„Perspektywa” 
ul. Ks. L. Tunkla 147 

    Tel. 32 243-96-37, 32 242-73-47  
 
 

WNIOSEK  O  PRZEKSZTAŁCENIE  TYTUŁU  PRAWNEGO  DO 
LOKALU: 

- UMOWY NAJMU*, 
- SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA*, 
- SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNO ŚCIOWEGO PRAWA* 
                  W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALU 

 
 

1. Dane personalne i ogólne wnioskodawcy: 
 
Nazwisko: ....................................................................... 

Imię: ....................................................................... 

Data i miejsce 
urodzenia: 

................................ r. 

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

Pesel: 

Stan cywilny: 

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

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

 

Data zawarcia małżeństwa:  

 

........................... r. 
 
NIP (podać tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)..................................... 
 
2. Dane dotyczące współmałżonka wnioskodawcy: 
 
Nazwisko: ....................................................................... 

Imię: ....................................................................... 

Data i miejsce 
urodzenia: 

................................ r. 

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

Pesel: 

Stan cywilny: 

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

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

 

Data zawarcia małżeństwa:  

 

........................... r. 
 
NIP (podać tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)..................................... 
 
3. Informacja o lokalu mieszkalnym: 
 
Miejscowość: ................................................  

ul. ..............................................................   ........./......... tel. ............................. 
 
4. Informacja o tytule prawnym do lokalu: 

Tytuł prawny do lokalu:............................................................................................................ 
 



5. Wykaz osób zamieszkujących w lokalu w dniu złożenia wniosku: 
 
Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 
Data 

zamieszkania 
Uwagi 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 
6. Dane dotyczące umowy (jakiej): ...................................................................... 
 
Nr umowy........................ z dnia ................................ 

Przedmiot umowy- lokal mieszkalny położony w ....................................................................... 

przy ulicy ................................................ nr ..........., o powierzchni użytkowej .................... m2. 

Skład lokalu mieszkalnego: .......................................................................................................... 

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

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

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

Inne pomieszczenia: ..................................................................................................................... 

 
Oświadczam(y), że wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne 
z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią stosownego regulaminu i przepisów ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Zobowiązuję się do informowania Spółdzielni 
o zmianie podanych we wniosku danych. 
 
 
 
 

Ruda Śląska, dn. ...............                         ...............................................       ................................ 
                     Podpis wnioskodawcy           Podpis współmałżonka 
 
 
 
 
 

 
 

* niepotrzebne skreślić. 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) informujemy, iż: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”  z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. 
ks. L. Tunkla 147, zwana dalej Spółdzielnią, 
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, 
-Pani/Pana dane mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 
-podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne, 
-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Złożenie niniejszego wniosku jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla realizacji celu w jakim został złożony. 

 


