SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"JEDYNKA"
53-662 Wrocław, ul. Środkowa 3
Oferta Informacyjna dla Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDYNKA".
Poniższa ankieta skierowana jest do Członków Naszej Spółdzielni, którym przysługuje
pierwszeństwo w wyborze mieszkań w planowanej inwestycji "Słoneczny Krzeptów". Zebrane
informacje pozwolą nam na stworzenie projektów, dopasowanych do potrzeb Naszych Członków.

Najem z dojściem do własności, to jedna z form użytkowania mieszkań spółdzielczych, które zgodnie
z warunkami ustawy i umowy ze spółdzielnią, po spłacie i przekształceniu może stać się własnością
lokatora. Już po 10 latach, istnieje możliwość całkowitej spłaty pozostałego kredytu i przekształcenia
lokalu w pełną własność.
"Bank Gospodarstwa Krajowego" w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie budownictwem społecznym,
przygotował na potrzeby spółdzielni, długoletnie niskooprocentowane formy finansowania, stwarzając tym
samym dogodne i bezpieczne warunki do zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych.
Najemca po wniesieniu wkładu mieszkaniowego stanowiącego 25% wartości kosztów budowy, pozostałą
część kredytu spłaca do spółdzielni wraz z opłatami eksploatacyjnymi. Proponowane przez nas
rozwiązanie, nie wymaga konieczności zaciągania długoletniego indywidualnego kredytu, który zaciąga
w BGK spółdzielnia.
Propozycja nowych mieszkań skierowana jest zarówno do Członków naszej spółdzielni oraz każdego, kto
chce razem z nami budować i wspierać nowoczesne formy dochodzenia do własności lokali mieszkalnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
www.sm-jedynka.pl

ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWY MIESZKAŃ
W SYSTEMIE NAJMU Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI
Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedynka" ma możliwość przystąpienia do realizacji projektu
budownictwa mieszkaniowego w formule spółdzielczej.
W celu określenia Państwa oczekiwań, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety znajdującej się
na stronie spółdzielni lub dostarczenie jej w wersji papierowej do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedynka"
ul. Środkowa 3, 53-662 Wrocław, najpóźniej w terminie do dnia 06 stycznia przyszłego roku.
W związku z brakiem własnych terenów, na których można zrealizować inwestycje budowlane, rozważamy
zakup działki budowlanej położonej w Krzeptowie przy ul. Jagodowej (w odległości 6 km od Wrocław Fashion
Outlet przy ul. Granicznej we Wrocławiu).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jedynka oraz GRI Polska Sp. z o.o,
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane
z prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jedynka oraz GRI Polska Sp. z o.o, działalnością statutową. Administratorem podanych w
formularzu danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka ul. ul Środkowa 3, 53-662 Wrocław oraz GRI Polska Sp. z o.o z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Solikowskiego 1A lok.13. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych
osobowych jest dobrowolne, a osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

……………....…...........
(czytelny podpis)

Aby przybliżyć Państwu nową inwestycję, załączamy przykładowe rzuty mieszkań wraz z prognozą
kosztów (w miesięcznym podziale na ratę kredytu i opłaty czynszowe), plan zagospodarowania terenu
oraz wizualizację budynków.
Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, to nowoczesne czterokondygnacyjne budynki o wysokich
normach energooszczędności co korzystnie wpłynie na komfort użytkowania i koszty eksploatacji
mieszkań.
Częścią wspólną będą nowocześnie zaprojektowane klatki schodowe, funkcjonalne, estetyczne i co
najważniejsze trwałe w eksploatacji. Mieszkania posiadać będą balkony, a te na parterze własne
ogródki, do każdego lokalu będzie przypisana komórka lokatorska, na zewnątrz do użytku mieszkańców
zostanie przekazany parking naziemny, z dostępnymi miejscami postojowymi.
Najmłodszym zapewnimy dostęp do placu zabaw z infrastrukturą towarzyszącą oraz pasem zieleni
z trawiastą strefą swobodnej zabawy.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej:
www.sm-jedynka.pl

