Zrzeczenie członkostwa w PZD
i prawa użytkowania działki

.................................................................................................................

imię i nazwisko członka PZD
................................................................................................................

adres zamieszkania

Nr działki

..............................................

Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD „Aster”
w Lubaczowie

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr ..........................................
w ROD „Aster” w Lubaczowie.
Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim

..................................................................................

podpis

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*
Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr ..........................................
w ROD „Aster” w Lubaczowie złożone w powyższym oświadczeniu mojego
współmałżonka.
...............................................................................................

imię i nazwisko
...............................................................................................

podpis
Lubaczów dnia .........................................................
*Niepotrzebne skreślić

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem
jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD
...........................................................
imię i nazwisko członka PZD

............................................................
adres zamieszkania

Nr działki........................
Polskie Związek Działkowców
Zarząd ROD ...................................
w.....................................................
Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr........ w ROD
im. ............................................ w ......................................
Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas użytkowanej przeze mnie
działki .......................................................... , która jest osobą bliską w
imię i nazwisko

rozumieniu statutu PZD

........................................................................ (podać stopień pokrewieństwa)
Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w
związku małżeńskim*
..............................................
podpis
Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*
Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr ........ w ROD
im. ........................................ w ............................................ złożone w powyższym
oświadczeniu mojego współmałżonka.

....................................................
imię i nazwisko

...................................................
podpis
......................................, dnia .........................................
*Niepotrzebne skreślić

Wskazanie następcy
...........................................................
imię i nazwisko członka PZD

............................................................
adres zamieszkania

Nr działki........................
Polskie Związek Działkowców
Zarząd ROD ...................................
w.....................................................

Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu PZD,
proszę w przypadku mojej śmierci przydzielić dotychczas użytkowaną przeze
mnie działkę dla

............................................................... , która/y jest osobą

bliską w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD, tzn. ...........................................
i wspólnie ze mną korzysta z działki.
Jednocześnie informuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

.......................................................
podpis

Wzór

Pieczęć ROD

UCHWAŁA Nr ......./........
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ..............................
w .......................................
z dnia ............................
w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i
przydzielenia działki w użytkowanie
Zarząd ROD im. .................................. w ............................... działając na
podstawie § 67 statutu PZD, postanawia:
Przyjąć w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Działkowców

............................................................. zam. ......................................................
Nazwisko i imię

adres zamieszkania

i przydzielić w użytkowanie działkę Nr ................ o powierzchni ................ m2

WICEPREZES

PREZES

(sekretarz, skarbnik)

.........................................
imię nazwisko, podpis

...................................... dnia ................................ r.
miejscowość

Otrzymują:
1. Adresat
2. Dokumentacja członka PZD
3. Akta Zarządu ROD

.......................................
imię nazwisko, podpis

