
           Marzec 2022 roku 
 
 

Ankieta dla osób zainteresowanych naborem na budowę lokalu 
mieszkalnego/ miejsca postojowego w lokalu garażowym w budynku przy 

ul. Zygmunta Rumla 14 w Gdańsku 
 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (osoba , która złożyła wniosek o budowę lokalu  
w zasobach SM „Południe” w Gdańsku): ………………………………………………… 

 
2. Potwierdzam zainteresowanie nabyciem lokalu mieszkalnego oraz miejsca 

postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym w realizowanym budynku  
przy ul Zygmunta Rumla 14.                                                                      Tak /Nie* 

 
3. Potwierdzam zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej 

Spółdzielni (www.smpoludnie.pl)  w zakładce oferta lokali / rynek pierwotny: 
a) Założeniami organizacyjno-finansowymi inwestycji jw. (Uchwała nr 6/RN/22 z 21 

lutego 2022 roku), 
b) Regulaminem ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania 

kosztów budowy w SM „Południe”, 
c) Regulaminem przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali 

w SM „Południe w Gdańsku, 
d) Koncepcją zagospodarowania terenu budynków przy ul. Zygmunta Rumla 10, 12, 

14.  
e) Informacją o realizacji i naborze na budowę lokali - wstępny koszt budowy i 

harmonogram rat wkładu budowlanego.                                          Tak/ Nie* 
 

4. Jestem zainteresowana/y nabyciem lokalu mieszkalnego o parametrach; 
a) 4 pokoje + aneks od 77,28 do 85,04 m2p.u. (4 mieszkania)                 Tak/ Nie* 
b) 4 pokoje + kuchnia od 57,99 do 66,44 m2p.u. (3 mieszkania)              Tak/ Nie* 
c) 3 pokoje + aneks od 40,12 do 50,21 m2p.u. (3 mieszkania)                 Tak/ Nie* 
d) 3 pokoje + kuchnia od 59,95 do70,32 m2p.u. (12 mieszkań)                Tak/ Nie* 
e) 2 pokoje + aneks od 36,62 do 36,68 m2p.u. (4 mieszkania)                 Tak/ Nie* 
f) 2 pokoje + kuchnia od 49,48 do 56,21 m2p.u. (6 mieszkań)                 Tak/ Nie* 

 
5. Nie jest zainteresowana/y lokalem mieszkalnym zlokalizowanym: 

a)  na parterze budynku ( brak balkonu, jest taras ziemny z wydzielonym ogródkiem 
na wyłączne użytkowanie)                                                                    Tak /Nie* 

b) na 3 piętrze (ostatnia kondygnacja)                                                      Tak /Nie* 
 

6. Zobowiązuję się do sfinansowania pełnych kosztów wkładu budowlanego na 
budowę lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu 
garażowym  zgodnie z harmonogramem rat przedstawionym w Informacji o realizacji i 
naborze na budowę lokali - z wkładu własnego lub zaciągniętego na własne ryzyko 
kredytu.                                                                                                       Tak / Nie* 
 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
 

Wypełnioną Ankietę należy przesłać e-mailem lub do skrzynki przed wejściem do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 1 w terminie do  ……………………… 2022 roku 
(wg oddzielnej informacji z Działu Członkowskiego Spółdzielni). 

 
 

http://www.smpoludnie.pl/

