
 
 

 

                                                                                                         Chorzów, dn………………………. 
 

Do Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Kopalniana 4A 

41-500 Chorzów 

 

DEKLARACJA PRZYST ĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

Osoba fizyczna 

1. Imiona i nazwisko: 

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

2. PESEL: 

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

3. Stan cywilny: 

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

4. Adres i rodzaj lokalu (mieszkalny, garaŜ, uŜytkowy) w zasobach Spółdzielni, do którego 

przysługuje prawo: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Miejsce zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Imiona i nazwiska oraz numer PESEL osób zamieszkujących lub korzystających z lokalu,  

o którym mowa w punkcie 4: 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

9. Osoba administrująca lokalem, jeŜeli jest inna niŜ określona w punkcie 1: 

………………………………………………………………………………………………………                                                                        

 
Na podstawie § 4 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnoszę o przyjęcie w poczet 

członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie, w związku  

z przysługiwaniem mi wyłącznie/wspólnie z małŜonkiem prawa odrębnej własności lokalu nr…………, 

połoŜonego w Chorzowie przy ul………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, Ŝe po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się do stosowania przepisów 

Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej  i Zarządu 

Spółdzielni w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad uŜywania lokali. 

 

O zmianie danych wskazanych w deklaracji członkowskiej powiadomię Spółdzielnię na piśmie,  

w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. 

 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie danych 

osobowych (RODO). 

 
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Chorzowska  Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą  
w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a. Pełną treść klauzuli informacyjnej określającej m.in. cele i podstawy prawne przetwarzania 
danych oraz przysługujące Panu/Pani prawa  związane z przetwarzaniem danych, zamieszczamy na stronie internetowej 
www.chsm.com.pl w zakładce Polityka prywatności.  

 
 

................................................ 
             Podpis 

 
 

 
 
Przyjęcie na członka Spółdzielni decyzją Zarządu z dnia....................    protokół nr........................................ 
 
nr rej. czł. …………………………………. 

  
 

.................................................. 
    podpisy członków Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


