
 

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa SAMOPOMOC w Grójcu prosi o dokonanie aktualizacji 

danych według załączonego wzoru*. 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela lokalu): 

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

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

2.  Wnioskodawca jest właścicielem lokalu: 

a) mieszkalnego: nr ……………przy ul. ………………………………..w Grójcu/Jasieńcu 

b) garażowego: nr ……………..przy ul. ………………………………...w Grójcu/Jasieńcu 

c) użytkowego: nr ……………..przy ul. ………………………………...w Grójcu/Jasieńcu 

3. Adres do korespondencji: 

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

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….. 

5. Czy w/w lokale  mają założoną księgę wieczystą?   TAK/NIE 

Nr  .......................................................................................................................................................  

Nr  .......................................................................................................................................................  

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie korespondencji ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej SAMOPOMOC dotyczącej w/w lokalu: 

a) na adres e-mail ………………………………………………………TAK/NIE 
b) za pośrednictwem sms ………………………………………………TAK/NIE 

W razie nie wyrażenia zgody na przekazywanie korespondencji drogą e-mail lub za 

pośrednictwem sms informujemy, iż wszelka korespondencja będzie dostarczana w 

formie listownej w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej. 

 

7. Dane osób zamieszkujących: 

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

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

8. Osoby zameldowane: 

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

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

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

 

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

        Data                                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy 
* niepotrzebne skreślić 

*Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc” w Grójcu, ul. Mogielnicka 30D, 
05-600 Grójec tel. 48-664-30-97 lub 48 664 18-45. Informujemy, że na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych 
osobowych  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania. 
** Pozyskane za pośrednictwem niniejszego oświadczenia informacje zostaną wykorzystane w ustalenia obowiązku 
wynikającego z art. 4 ust. 1-2 i 4 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1222). 
***Przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółdzielnię i jest prowadzone w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
 
 



 

 

…………………………………..          Grójec, dnia …………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………......... 
         (adres) 

 

…………………………………. 
    (telefon i adres do korespondencji) 

 

          Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” 

          ul. Mogielnicka 30D 

          05-600 Grójec 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

składane po raz pierwszy               korekta oświadczenia  

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2) i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

922) o ochronie danych osobowych w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1222) o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc” w Grójcu, 

ul. Mogielnicka 30D, 05 – 600 Grójec w celu prawidłowego ustalenia stawki opłat z tytułu 

użytkowania lokali mieszkalnych wzywa Pana/Panią do wskazania w formie oświadczenia liczby 

osób aktualnie zamieszkujących w mieszkaniu w Grójcu/Jasieńcu przy ul. 

……………………………………………………………………….., poprzez wskazanie, iż w/w 

mieszkaniu: 

zamieszkuje/ą ………………. ………...osób/a//osoby,  

zameldowane(ych) są /jest/…………… osób/a//osoby, 

oraz do niezwłocznego informowania Zarządu Spółdzielni poprzez złożenie stosownego oświadczenia 

o każdej zmianie osób zamieszkałych i zameldowanych w w/w lokalu w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od daty zmiany stanu osobowego.  

 

Korekta naliczeń opłat nie będzie  dokonywana  za okresy wsteczne.  

 

 Przyjmuję do wiadomości, że wysokość składników opłat zależnych od liczby zamieszkałych 

osób, naliczana jest od faktycznie zgłoszonych osób, zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni 

regulaminem. 

W sytuacji gdy w lokalu nie zamieszkuje żadna osoba, opłaty zależne od ilości osób nalicza 

się od 1 osoby z wyjątkiem opłaty za śmieci, która naliczana jest zgodnie z oświadczeniem.  

    

     …………………………………………. 

            (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 Zmiana wysokości opłaty obowiązywać będzie od następnego miesiąca od daty złożenia w 

Spółdzielni Oświadczenia o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu (decyduje data stempla wpływu 

do Spółdzielni). 

  

 Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SAMOPOMOC” 

w celu ustalenia obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1-2 i 4 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1222). Przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowym oświadczeniu jest niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółdzielnię i jest prowadzone w oparciu o art. 23 ust. 

1 pkt 2 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).Administratorem danych osobowych jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc” w Grójcu, ul. Mogielnicka 30D, 05-600 Grójec  tel. 48-664-30-97 lub 48 664 18-

45. Informujemy, że na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych  przysługuje Państwu prawo dostępu do 

treści danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.    


