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Rzeszów, dnia …………………….. 
…………….……………………………………. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
(imi  i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania 

i numer telefonu) 

 
Spó dzielnia Mieszkaniowa  
„PROJEKTANT” w Rzeszowie 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZA WIADCZENIA 
 

Prosz  o wydanie za wiadczenia o przys uguj cym prawie do: lokalu mieszkalnego/ 
ytkowego/miejsca postojowego/gara u1 mieszcz cego si  w Rzeszowie przy  

 
ul. ……………………………………………………………………………………………….. 
Mieszkanie finansowane kredytem MDM       TAK                   NIE      2 

1. Za wiadczenie to jest niezb dne do2: 
  notariusza, celem zawarcia umowy sprzeda y lokalu mieszkalnego/ 

ytkowego/miejsca postojowego/gara u1, 
  notariusza celem zawarcia umowy darowizny, aktu po wiadczenia dziedziczenia, 
  notariusza celem ustanowienia odr bnej w asno ci, 
  banku (w celach innych ni  kredytowe), 
  innych niewymienionych powy ej: …………………………………………………. 

2. Do wniosku dotycz cego sprzeda y, darowizny, dziedziczenia podaj  aktualny na dzie :  

………………… stan licznika wody: ……………….…… 
3. Zobowi zuj  si  do uregulowania ewentualnych zaleg ci przed odbiorem za wiadczenia.  
4. Sk adaj c wniosek przyjmuj  do wiadomo ci, e: 

a) za wiadczenie nie zostanie wydane w przypadku nieuregulowania zaleg ci, 
b) za wydanie za wiadczenia pobierana jest op ata w wysoko ci 6,00 z  

od wnioskodawców b cych cz onkami Spó dzielni i 20,00 z  od wnioskodawców 
nieb cych cz onkami Spó dzielni, 

c) za wiadczenie b dzie mo na odebra  po up ywie 3 dni roboczych licz c od dnia 
nast pnego po dniu z enia wniosku,   

d) za wiadczenie jest wa ne przez okres 7 kolejnych dni kalendarzowych od daty jego 
wydania, po tym terminie za wiadczenie traci wa no , 

e) administratorem danych osobowych jest Spó dzielnia Mieszkaniowa „Projektant” 
w Rzeszowie, ul. S oneczna 2, 35-061 Rzeszów. Wnioskodawcy przys uguje prawo do 
dost pu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji i uzupe niania. 
Dane osobowe s  przetwarzane w celach zwi zanych z realizacj  obowi zków 
Spó dzielni. 

 
…………………………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                
1 niepotrzebne skre li  
2 zaznacz w ciwy kwadrat  


