
KARTA INFORMACYJNA PO ZMIANIE UŻYTKOWNIKA LOKALU 
w wyniku m.in. kupna, darowizny, zamiany, spadku 

Dane osobowe użytkownika / właściciela  lokalu 
imiona i nazwisko: 
 

PESEL: 
 

stan cywilny (zaznaczyć właściwe): 
 mężatka/żonaty    wolny 

numer telefonu (nieobowiązkowo): e-mail (nieobowiązkowo): 
 

Adres lokalu 
Ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość:      Wrocław 

Adres korespondencyjny (tylko jeśli inny niż adres lokalu) 
Ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość:  

Dane osobowe współmałżonka / współwłaścicieli  *) 

1. imiona i nazwisko: PESEL: 

       adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość: 

2. imiona i nazwisko: PESEL: 

       adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość: 

3. imiona i nazwisko: PESEL: 

       adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość: 

Osoby zgłoszone do zamieszkiwania 

1.  imiona i nazwisko: PESEL: pokrewieństwo: 

2.  imiona i nazwisko: PESEL: pokrewieństwo: 

3.  imiona i nazwisko: PESEL: pokrewieństwo: 

4.  imiona i nazwisko: PESEL: pokrewieństwo: 

5.  imiona i nazwisko: PESEL: Pokrewieństwo: 

Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego naliczenia opłat 

Czy jest członkiem SM Metalowiec?                            tak      nie     jeśli tak to proszę podać numer członkowski ……………..……………. 

Czy ubiega się na dzień dzisiejszy o członkostwo?    tak      nie    (dotyczy osób posiadających wyodrębnioną własność) 
Stany liczników na dzień przejęcia lokalu: 

Wodomierze:  zimna woda ………..……………. m3  ciepła woda ………..……………. m3 zimna woda …………..…………. m3  ciepła woda …………..…………. m3 

Ciepłomierz:  …………….………. GJ                    (jeśli nie zostaną podane, konieczne jest zgłoszenie do administracji osiedla) 
Liczba osób: Liczba psów: Opłaty za lokal od dnia:  

Dane do kontaktu w wypadku np. awarii w lokalu podczas nieobecności użytkowników lokalu 
numer telefonu (nieobowiązkowo): e-mail (nieobowiązkowo): 

 

adres: ulica, numer domu, numer lokalu: kod pocztowy: miejscowość: 

*) niepotrzebne skreślić 

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Metalowiec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 17 w zakresie niezbędnym w związku z prowadzoną 

działalnością na podstawie z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze. Powyższe dane podaję 

dobrowolnie. Oświadczam, że poinformowano mnie, iż mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Data i podpis użytkownika lokalu: ………………………………………………………………………………..……………………. 

Wnoszę by wskazany powyżej adres e-mail został wpisany przez Spółdzielnię jako adres do kontaktu. Wiadomości przesłane z tego 

adresu będą traktowane na równi z moimi oświadczeniami w formie pisemnej  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Oświadczam, że do  tego adresu e-mail nie mają dostępu osoby postronne i mam świadomość, że wszelki oświadczenia przesłane tą 

drogą będą przez Spółdzielnię traktowane jak moje.  


