
WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIAN 

TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W LOKALU MIESZKALNYM* / 

UŻYTKOWYM* 

TT 1/2018 - D 01 

 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

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

        (Imię i nazwisko)         

 

…………………………...................................... 

 

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

                (Adres zamieszkania) 

 

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

                   (Numer telefonu) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIAN TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH W LOKALU MIESZKALNYM* / UŻYTKOWYM* 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pisemnej zgody na: 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 

zmianę sposobu użytkowania lokalu, co pociąga z a sobą zmianę sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego, 

 

 wykonanie przebudowy, wykonanie wyposażenia i wykończenia lokalu, o ile prace 

 takie są połączone ze zmianami w układzie funkcjonalnym lokalu lub zmianami 

 konstrukcyjnymi, które wymagają spełnienia warunków określonych w Ustawie 

 Prawo budowlane, 

 

 wykonanie przebudowy lub zmian w instalacji centralnego ogrzewania, 

 

 wykonanie przebudowy lub zmian w instalacji gazowej, 

 

 wykonanie przebudowy lub zmian w instalacji elektrycznej, 

 

 wykonanie przebudowy lub zmian w instalacji wodnej, 

 

 montaż rolet zewnętrznych 

 

  montaż klimatyzatora 

 



 zabudowę balkonu*, loggi*, 

 

 montaż krat*, 

 

  inne: ................................................................................................................................. 

w lokalu mieszkalnym* / użytkowym* przy ul. ......................................................................... 

w Warszawie. 

UZASADNIENIE: 

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

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

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

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

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

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

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

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 zapisami zawartym w: 
1. Dziale III Regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie 

zatwierdzonego Uchwałą nr 140/2016 Rady Nadzorczej z dnia 05.09.2016 roku, 

2. Ustawie z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie. 

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. 

 

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

                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Załącznik/-i: 

1. .............................................................................................................................., 

2. .............................................................................................................................., 

3. .............................................................................................................................., 

4. .............................................................................................................................., 

Sposób odbioru dokumentu/-ów: 

 osobiście w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" Biuro Zarządu,                                

 ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa,  

 osobiście w siedzibie Administracji Osiedla nr 1, ul. Czumy 5 kl. I, 01-355 

 Warszawa, 

 osobiście w siedzibie Administracji Osiedla nr 2, ul. Karabeli 9 kl. V, 01-313 

 Warszawa, 

 osobiście w siedzibie Administracji Osiedla nr 3, ul. Wyki 11A, 01-318 Warszawa, 

 za pośrednictwem operatora pocztowego, 

 

* niepotrzebne skreślić 

        należy wstawić znak "X" w odpowiednim polu  

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

