
 

___________________________       Bytom, _____________________ 
Imię I Nazwisko wnioskodawcy 

  
___________________________ 
Adres korespondencyjny 

 
___________________________ 
Nr tel.                                                    

 
___________________________ 
Adres email 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM 
 
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowych w zajmowanym przeze mnie lokalu   
 
mieszkalnym w budynku przy ul./pl. _____________________________________________________ w Bytomiu.   
 
Wniosek dotyczy przeprowadzenia prac remontowych w niżej zakreślonym zakresie robót: 
 
 

Lp. 

Wnioskowany 
zakres robót  

należy 
zaznaczyć 

X 
 

Rodzaj robót/branża 

Podpis potwierdzający odbiór 
wytycznych oraz warunków 

jakie należy spełnić bądź 
zachować w przypadku 
wykonywanych robót 

budowlanych 

 

I. Roboty ogólnobudowlane 

1. 
 Roboty tynkarsko-malarskie, wymiana lub ułożenie nowej 

glazury na ścianach i podłodze np. kuchnia, łazienka itp. 

 

2.  Wymiana stolarki drzwiowej- drzwi wewnętrzne 
 

3.  Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi wejściowe             
do mieszkania 

 

4.  Wymiana stolarki okiennej 
 

 
 

II. Roboty elektroenergetyczne 

 
1. 

  
Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu lub jego części 

 
 

 

III. Roboty instalacyjnie wod.-kan. 
 

1. 
 

 

Wymiana instalacji wod.-kan.   

 
2. 
 

 
 

Wymiana lub montaż urządzeń sanitarnych np.: umywalka, 
kabina natryskowa, wanna, zlewozmywak 

 

 
 

3. 
 
 

Demontaż wodomierza  

 

IV. Roboty instalacyjne gazowe. 

   1.  
Wymiana instalacji gazowej, urządzeń gazowych/ likwidacja 

instalacji gazowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       V. Roboty inne, specjalistyczne, wymagające odrębnej zgody BSM 
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                                                                                                                                                             ……………………………………………………………………….. 

                                                   (Data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż udostępnienie adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail Bytomskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu realizacji wniosku o wydanie zgody na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o celu i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, w szczególności o tym, że moje dane 

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do (1) wykonania umowy, (2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

(3)  zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową w postaci dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi. Zostałam/em nadto poinformowana/y, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas wykonywania 

umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. Zostałam/em również poinformowana/y o prawie 

żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  

o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Oświadczam,  

że przedstawiona mi informacja jest pełna  i zrozumiała. 

 

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

                                                   (Data i podpis wnioskodawcy) 


