
* - wypełnia Spółdzielnia 
** - dot. budynków z zamontowanymi na grzejnikach urządzeniami do podziału kosztów 

 

Radom, dnia.................................... 

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

         Nazwisko i imię osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu 

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

                  Adres  

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

                Nr telefonu 

 

WNIOSEK 

Zwracam się uprzejmą prośbą do Zarządu S.M. „GOŁĘBIÓW II” o zgodę na wymianę grzejników 

w powyższym lokalu w poniżej wyszczególnionych pomieszczeniach oraz dodatkowo o podanie warunków 

i mocy grzewczej nowych grzejników dla: 

1. Pokój (duży / średni / mały) ...................................... o powierzchni ......................... m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek)......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzejnika ...................................  

2. Pokój (duży / średni / mały) ...................................... o powierzchni ......................... m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek).......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzejnika ...................................  

3. Pokój (duży / średni / mały) ...................................... o powierzchni ......................... m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek).......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzejnika ...................................  

4. Pokój (duży / średni / mały) ...................................... o powierzchni ......................... m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek).......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzej'nika ..................................  

5. Kuchnia .................................. o powierzchni ............................ m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek).......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzejnika ...................................  

6. Łazienka .................................... o powierzchni ........................... m2 

Rodzaj zamontowanego obecnie grzejnika (żeliwny / aluminiowy / panelowy) ...............................................  

Ilość członów (żeberek).......................... szt. 

* maksymalna moc nowego grzejnika ...................................  



* - wypełnia Spółdzielnia 
** - dot. budynków z zamontowanymi na grzejnikach urządzeniami do podziału kosztów 

 

Do wniosku dołączam poniższe, podpisane własnoręcznie oświadczenie: 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Wykorzystywania i Tworzenia Funduszu 

Remontowego S.M. „GOŁĘBIÓW II” w Radomiu „Zasady i warunki techniczne wymiany grzejników w zasobach 

S.M. „GOŁĘBIÓW II" oraz zostałem/am poinformowany/a o warunkach jakie wiążą się z wymianą grzejnika/ów, 

które lokator powinien spełnić zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami, a w szczególności o tym, iż 

to użytkownik lokalu ponosi wszelkie związane z tym koszty takie jak zakupu i wymiany grzejników wraz 

z pozostałymi elementami instalacji, koszt zrzutu wody z układu oraz jego ponownego napełnienia oraz inne 

powyżej nie wymienione ewentualne koszty związane z wymianą. Zakupione grzejniki powinny posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty, posiadać min. 3 letni okres gwarancji, być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie wielorodzinnym oraz posiadać wytrzymałość na ciśnienie robocze 6 atm i temperaturę 80oC 

a ich typ i moc powinna być zgodna z mocą i typem określonymi w obowiązującym projekcie podanymi przez 

Spółdzielnię oraz dopasowana do wielkości ogrzewanego pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi normami. 

Koszt związany z upuszczeniem wody z instalacji C.O. oraz jej ponownym nawodnieniem zobowiązuję 

się pokryć zgodnie z przesłaną przez Spółdzielnię fakturą wystawioną na podstawie obciążenia ze strony 

dostawcy ciepła. 

** Koszty związane z przełożeniem podzielników ciepła zobowiązuję się pokryć zgodnie z przesłaną 

przez Spółdzielnię fakturą wystawioną na podstawie obciążenia przez serwis firmy rozliczającej. 

Poinformuje Spółdzielnie telefonicznie, pisemnie lub osobiście o zakończeniu prac 

związanych z wymiana grzejników w w/w lokalu. 

 

 

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

                            Podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016)informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gołębiów II" im. Ignacego 

Paderewskiego, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail:   bodo.radom@gmail.com   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizowania statutowych działań spółdzielni na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także Ustawy z dnia 

16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

 

mailto:bodo.radom@gmail.com

