
Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego procedurę udostępniania lub wydawania
wewnętrznej dokumentacji Spółdzielni.

Toruń, dnia ………………….
...............................................
        imię i nazwisko członka

 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
..................................................................        „Kopernik” w Toruniu
                adres zamieszkania 

................................................................
adres posiadanego lokalu w Spółdzielni

.................................................................
         cechy dokumentu tożsamości 

W n i o s e k

Na podstawie art. 18 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze proszę

o wydanie kopii następującej dokumentacji Spółdzielni ……………………………………….

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

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

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

Jednocześnie oświadczam, że pozyskanych informacji nie przekażę osobom trzecim,
nie wykorzystam ich w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni  oraz w sposób, który
mógłby  narazić  na  szkodę  Spółdzielnię.  Oświadczam,  że   znane  są  mi  przepisy  statutu
dotyczące  obowiązków  członka  Spółdzielni  oraz  skutki  prawne  nieprzestrzegania  tych
przepisów.

............................................................
                                                                                               czytelny podpis członka Spółdzielni

Dalsze adnotacje:

1. Na poczet otrzymania wnioskowanej dokumentacji wniosłem na rzecz Spółdzielni opłatę 

w wysokości: …………… zł 

2. Powyższą kopię dokumentacji otrzymałem w dniu ...............................................................

...............................................................................           ..................................................................
czytelny podpis członka Spółdzielni                                podpis pracownika udostępniającego

                                                                                                      dokumentację



3) Dokument  ...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..
                                                      wpisać nazwę dokumentu 

nie został udostępniony członkowi Spółdzielni z powodu ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
                                                  wypełnia pracownik Spółdzielni 

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

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

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

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

...............................................................................
          Data i podpis pracownika Spółdzielni



Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego procedurę udostępniania lub wydawania
wewnętrznej dokumentacji Spółdzielni.

Toruń, dnia ………………….
............................................
           imię i nazwisko 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
.............................................................        „Kopernik” w Toruniu
  adres zamieszkania i numer telefonu

.............................................................
    numer uprawnień rzeczoznawcy

                                                         W n i o s e k

Działając jako uprawniony rzeczoznawca majątkowy na podstawie art. 155 ust. 1 - 3
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o udostępnienie wykazu
danych z cen transakcyjnych nieruchomości za rok ….…….. / za lata ….…… - ….……....... .

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się przetwarzać otrzymane od Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Kopernik”  w  Toruniu  dane  z  bazy  cen  transakcyjnych  nieruchomości
wyłącznie w celu wykonywania operatów szacunkowych w ramach prowadzenia działalności
zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości. 

W związku z powyższym, zobowiązuję się do zapewnienia poufności otrzymanych
danych, a w szczególności do tego, że nie będę przekazywać, ujawniać i udostępniać tych
danych osobom nieuprawnionym.

............................................................
                                                                                               czytelny podpis wnioskodawcy

Opłatę w wysokości  50,00 zł  brutto z tytułu wydania wykazu, należy wpłacić na konto
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOPERNIK" w Toruniu w Banku Pocztowym nr 54 1320
1120 2564 9572 2000 0011.

Powyższe dokumenty otrzymałem w dniu ..........................................

...............................................................................
          czytelny podpis wnioskodawcy

..................................................................
       podpis pracownika udostępniającego
                        dokumentację 
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