
WNIOSEK O ZMIANĘ ZALICZKI NA WODĘ                                                   

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* / CENTRALNE 

OGRZEWANIE* 

EF 1/2018 - D 01 

                                                                                 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

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

             (Imię i nazwisko)         

 

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

 

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

         (Adres zamieszkania) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

WNIOSEK O ZMIANĘ MIESIĘCZNEJ ZALICZKI NA WODĘ                                                   

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* / CENTRALNE OGRZEWANIE* 

 

Proszę o zmianę miesięcznej zaliczki na wodę i odprowadzanie ścieków* dla lokalu 

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

uwzględniając miesięczne zużycie w wysokości: 

1) zw……………………….m
3
, 

2) cw……………………….m
3
, 

począwszy od dnia ............................ roku (zmiana wysokości zaliczek na wodę 

następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano zgłoszenia) 

Proszę o zmianę miesięcznej stawki zaliczkowej na poczet kosztów  ogrzewania* dla 

lokalu nr .............. przy ul. ...........................................................................................   

1) dotychczasowa stawka .....................zł za 1 m
2
  na miesiąc;  

     2) proponowana stawka  ……………..zł za 1 m
2
  na miesiąc. 

począwszy od dnia ............................ roku (zmiana wysokości stawki zaliczkowej na 

poczet kosztów centralnego ogrzewania następuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia) 

Ponadto oświadczam, że w ww. lokalu mieszkalnym zamieszkuje/-ją ...... osób/-osoby/-osoba. 

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 zapisem zawartym w Regulaminie 

rozliczania kosztów ciepła w SM "Górczewska" oraz Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody w 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. 

 

 

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

                       Podpis wnioskującego  
*      niepotrzebne  skreślić 

        należy wstawić znak "X" w odpowiednim polu  

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

