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PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU 

MIESZKALNEGO 
EF 3/2018 - D 01 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego 

Sporządzony w dniu ..................................... roku w ............................................. pomiędzy: 

 

1. ............................................................................., jako stroną sprzedającą, zwaną dalej 

Przekazującym, a 

2. ............................................................................., jako stroną kupującą, zwaną dalej, 

jako Przyjmującym 

 

Podstawa przekazania: akt notarialny z dnia: ........................... roku                                          

nr Rep. A .................../..................... 

Niniejszym protokołem Przekazujący przekazuje Przyjmującemu w posiadanie lokal 

mieszkalny nr ................., położony przy ul. .................................................... w 

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

Lokal zostaje przekazany w stanie technicznym oraz z wyposażeniem uzgodnionym przez 

obie strony. 

1) Stan liczników wody**: 

1. Łazienka     

 nr licznika  ................. - stan licznika wody zimnej .............m
3
, 

 nr licznika  ................. - stan licznika wody ciepłej .............m
3
, 

 nr licznika  ................. - stan licznika wody zimnej .............m
3
, 

 nr licznika  ................. - stan licznika wody ciepłej .............m
3
, 

2. Kuchnia    

 nr licznika  ................. - stan licznika wody zimnej .............m
3
, 

 nr licznika  ................. - stan licznika wody ciepłej .............m
3
, 

2) Stan podzielników ciepła**: 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

 nr podzielnika ............................... stan  podzielnika ....................................., 

3) Stan licznika energii elektrycznej**: 

 nr licznika  ................. - stan ............................. kWh 
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4) Stan licznika gazu**: 

 nr licznika  ................. - stan .............................  

Przekazano .................................. komplet(y) kluczy (..................................... sztuk). 

Uwagi do przejmowanego lokalu i wyposażenia 

Lokal przyjęto z uwagami ............................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................* 

/lub bez uwag i zastrzeżeń w bardzo dobrym stanie użytkowym*. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" z 

siedzibą przy ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych 

przez mnie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska" w Warszawie na potrzeby 

związane z prowadzoną przez nią działalnością statutową zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku poz. 922).  

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zw. z zapisem zawartym w 

Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w SM "Górczewska", Regulaminie Gospodarki finansowej                          

SM „Górczewska” oraz Regulaminie porządku domowego podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo 

dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

                  

                Przekazujący:             Przejmujący: 

 

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

       (data i czytelny podpis)                (data i czytelny podpis) 

Adres zamieszkania, pod który należy przesłać pisemną informacją o kwocie wynikającej z 

rozliczenia konta lokalu mieszkalnego* / użytkowego* 

1. Przekazujący: ................................................................................................................... 

 

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

 

2. Przejmujący: .................................................................................................................... 

 

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

 
* należy skreślić niepotrzebne, 

**należy skreślić niepotrzebne w zależności od posiadanego urządzenia pomiarowego 

https://sip.lex.pl/#/akt/16799013/2063957

