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D E K L A R A C J A   C Z Ł O N K O W S K A 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 

 
1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

□ wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni   

□ aktualizacja danych  
 

2. DANE PODMIOTU 
 

□ osoba fizyczna  

□ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną 
 
 
.................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 
        -         -  
(data urodzenia/ data wpisu do rejestru)*               (PESEL/numer wpisu do rejestru lub NIP)* 

 
Adres zamieszkania/siedziba/korespondencyjny*: 
.................................................................................................................................................. 

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

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

 
Numer telefonu:    ................................................................................................................... 
 
 

3. OŚWIADCZENIA 

 
A) Oświadczam, że przysługuje mi wyłącznie/wspólnie z małżonkiem* odrębna 
własność lokalu nr ............. położonego w Łodzi przy ul. ………………………………………… 
                                                              
B) Oświadczam, że po przyjęciu mnie w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi przestrzegać będę przepisów prawa, 
postanowień Statutu Spółdzielni, uchwał, decyzji i regulaminów organów Spółdzielni, 
a w szczególności zobowiązuję się do bieżącego i regularnego uiszczania opłat na rzecz 
Spółdzielni oraz przestrzegania zasad używania lokali i porządku domowego. 
 

 
 
        …...............................................................    …........................................................... 
                             (miejscowość i data)                                                                                  (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” w Łodzi informuje, że jest administratorem danych osobowych członków Spółdzielni 
przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,                                 
w szczególności Rozporządzenia 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, ustawy                           
z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane 
będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania  wyłącznie na podstawie przepisów prawa.  
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

 

Data wpływu deklaracji:  
(wypełnia Spółdzielnia) 
 



*niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

DECYZJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 

(wypełnia Spółdzielnia) 

 
Stwierdza się, że …......................................................................................................................... 
uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi nr 
…............./................. z dnia …........................................... r. został(a)/nie został(a)* przyjęty w 
poczet członków Spółdzielni. 
 
Uzasadnienie odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni: 
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
O uchwale Rady Nadzorczej o przyjęciu w poczet członków/odmowie przyjęcia w poczet 
członków wraz z uzasadnieniem* powiadomiono pisemnie (l.dz. …..................) w dniu 
…............................................... r. 
 
Od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia w poczet członków wniesiono/nie 
wniesiono* odwołanie do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu …............................... r. 
(l.dz. …..............). Uchwałą nr  ….…...../................ z dnia …........................................ r. Walne 
Zgromadzenie uwzględniło/oddaliło* odwołanie. 
 
Uchwała Walnego Zgromadzenia nr  …..…...../................w przedmiocie przyjęcia w poczet 
członków została/nie została* zaskarżona w postępowaniu sądowym. Prawomocnym 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi / Sądu Apelacyjnego w Łodzi*, sygn. akt 
….......................................... stwierdzono nieważność uchwały/uchylono uchwałę/oddalono 
powództwo*.  
 
Wnioskodawcę wpisano/nie wpisano* do rejestru członków Spółdzielni pod numerem 
…................... . 
 

…........................................................ 
                                                                                                                             (podpis prowadzącego rejestr) 

 
 

USTANIE CZŁONKOSTWA*  
 
Członkostwo w Spółdzielni wypowiedziano pismem z dnia …...................................................... 
(l.dz. …....... ), które stało się skuteczne w dniu ….............................. r.  
 
Członkostwo w Spółdzielni ustało wskutek śmierci członka w dniu …...................................... r. 
 
Członek z dniem …............................ r. utracił członkostwo wskutek wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego/ zbycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie/ zbycia prawa odrębnej własności 
lokalu lub udziału w tym prawie/ zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie/ 
wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego*.  
 
 

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

                                                                                                                            (podpis prowadzącego rejestr) 
 


