
WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAŁOŻENIE NOWEGO 

OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO*/POWIĘKSZENIE 

ISTNIEJĄCEGO*/OGRODZENIE OGRÓDKA 

PRZYDOMOWEGO* 

AO 7/2018 - D 01 

 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

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

        (Imię i nazwisko)         

 

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

 

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

                (Adres zamieszkania) 

 

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

                   (Numer telefonu) 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na: 

 

 założenie nowego ogródka przydomowego*, 

 powiększenie istniejącego ogródka przydomowego*, 

 ogrodzenie ogródka przydomowego, 

na terenie: 

 przylegającym bezpośrednio do balkonu, ograniczonym pozioma płaszczyzną 

 skarpy, 

 płaskim przyległym do balkonu w odległości do 5 metrów od budynku, 

 nieruchomości poza skarpą** / na szczycie budynku** 

 

nieruchomości przy ul. ................................................................................... w Warszawie.  

 

Jednocześnie informuję, że jestem** / nie jestem** mieszkańcem lokalu nr .........., 

znajdującego się na parterze budynku, bezpośrednio przylegającego do terenu ogródka 

przydomowego, o którym mowa powyżej. 

 Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu użytkowania 

ogródków przydomowych obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w 

Warszawie. 
 

 

 

 

 

 



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 

Regulaminie ogródków przydomowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska", Regulaminie porządku domowego                     

i użytkowania lokali w 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 wnioskującego) 

 

Załącznik: 

 szkic sytuacyjny planowanego ogródka, wraz z jego wymiarami i rodzajem ogrodzenia 

uwzględniającego juz istniejące ogrodzenie w danej nieruchomości oraz informacją o 

jego usytuowaniu*; 

 pisemna zgoda mieszkańca lokalu, znajdującego się na parterze budynku, 

bezpośrednio przylegającego do terenu ogródka oraz Komitetu Nieruchomości, o ile 

funkcjonuje***;         

 

 
*   dokument należy dołączyć, w przypadku wystąpienia o zgodę na założenie nowego ogródka przydomowego lub      

     powiększenie istniejącego; 

**   niepotrzebne skreślić; 

*** dokument należy dołączyć w przypadku przekazania prawa do użytkowania ogródka, na rzecz innej osoby - mieszkańca  

       nieruchomości, innej niż określona w §2 ust. 3 Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych obowiązującego w 

 Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie. 
       należy wstawić znak "X" w odpowiednim polu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

