
                                                                                 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

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

             (Imię i nazwisko)         

 

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

 

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

         (Adres zamieszkania) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM 

 

 Proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie w zajmowanym przeze mnie lokalu 

mieszkalnym nr ........... przy ul. ................................................................................................ 

w Warszawie od dnia ……………................roku działalności gospodarczej w postaci 

(szczegółowy opis prowadzonej działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD)……………………………………………………..................................................................... 

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

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

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

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

Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczam ………..... m
2 

mojego mieszkania.  

 Oświadczam, że część mieszkania przeznaczona na prowadzenie działalności 

gospodarczej nie  jest*/ jest* 
 
wyłączona z funkcji mieszkalnej i bytowej.  

Oświadczam, że prowadzona działalność gospodarcza nie będzie uciążliwa dla innych 

użytkowników lokali oraz nie zagraża higienie i bezpieczeństwu. 

 

NIP ............................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ..................................................................................................................... 

 Oświadczam, że przy wyrejestrowaniu działalności zobowiązuję się niezwłocznie, 

pisemnie o tym fakcie powiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska".  
 

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. §9 Regulamin porządku 

domowego i użytkowania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie, art. 18 § 5 ust. 1 Ustawy z dnia 

16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" 

w Warszawie, §6 ust. 1 pkt.4 Regulaminu Komitetu Nieruchomości SM "Górczewska", 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 wnioskującego 

* niepotrzebne  skreślić 
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