
 

 
 
 

   SSM 

SOSNOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

41-200 Sosnowiec 
ul. Zwycięstwa 3 

Sosnowiec, dnia ............................................. roku 
......................................................................... 
                    /   Nazwisko i imię    /  

 
..........................................................................   Zarząd  

/  Adres zamieszkania  /     Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
41 -200  Sosnowiec  Al. Zwycięstwa 3 

………………………………………………. 
                       / Adres do korespondencji   /       

 
PESEL: ….…………………………………..              
             

W związku z /  kupnem, darowizną, spadkiem, zamianą, otrzymaniem / mieszkania  

przy ul ..................................................................... od Pana / i / ………….…...…...……………………… 

………………………………....................... proszę o obciążenie mnie kosztami z tytułu C.O.  

za okres grzewczy ....................r. /..................... r. oraz czynszu od dnia ..................................................r. 

Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2,                         

Ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 r., poz. 553٭  że w lokalu                    

/spółdzielczym lokatorskim / spółdzielczym własnościowym / odrębnej własności /położonym  przy ulicy 

.................................................................................. piętro……...……… 

 będą zamieszkiwać niżej wymienione osoby:   (stopień pokrewieństwa, pesel ): 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................... 

Niniejszym zobowiązuję się również do niezwłocznego informowania Zarządu Spółdzielni lub właściwej 
Administracji poprzez złożenie oświadczenia o każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w ww. lokalu w terminie 
do 7 dni od daty zmiany stanu osobowego. 

Zapoznałem /- łam / się z  treścią klauzuli informacyjnej RODO Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej                   
/ załącznik Nr 18 /. 

Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie 
oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
Deklaruję chęć korzystania z drukowanej książeczki opłat / rezygnuję z książeczki opłat. 

          
 

............................................................................... 
                                                                                                          / czytelny podpis  / 

Potwierdzam własnoręczność podpisu:  
w / g  dowodu osobistego seria, nr  ..................................................................... 
 
                                             ..................................................................... 
                                                                          / data i podpis  pracownika  / 
 
 Art. 233 § 1 – Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie٭
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od  6 m-cy do lat 8 
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