
_________________________     Gdańsk,_______________________ 
          ( imię, nazwisko) 

 

___________________________________ 
           (adres) 

___________________________________ 
          ( telefon) 

___________________________________ 
          ( e- mail)       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” 

        Ul. Kurpińskiego 21 

        80-169 Gdańsk 

 

 

 

Jako współwłaściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/ prawa odrębnej własności 

 do lokalu nr________________ położonego w Gdańsku przy ul. _______________________________ 

wyrażam zgodę na członkostwo Pana/Pani _________________________________________________ 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. 

 

 

        ________________________________ 
             data i podpis współwłaściciela 

        ________________________________ 
         PESEL 
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