
Bielawa, dnia………………… 
…………………………………………... 
                  (Imię i Nazwisko) 
 

…………………………………………… 
                        (Adres) 
 

…………………………………………… 
                (Numer telefonu/ e-mail)       

 

         MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 

         MIESZKALNYCH SP. Z O .O. 

         ul. 3 MAJA 48 

         58-260 BIELAWA 

 

WNIOSEK W SPRAWIE UZGODNIEŃ TECHNICZNYCH PLANOWANYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie n/w prac w lokalu 

mieszkalnym : 

□ Wymiana okien, szt. …….. 

□ Wymiana drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz / do wewnątrz ⃰ 

□ Wymiana instalacji elektrycznej w obrębie lokalu/z ingerencją w częściach wspólnych budynku ⃰/ 

□ Wykonanie łazienki/ WC w lokalu mieszkalnym/ z ingerencją w częściach wspólnych budynku ⃰/ 

□ Zmiana sposobu ogrzewania  ( kserokopia opinii kominiarskiej wraz z inwentaryzacją przewodu 

kominowego w obrębie lokalu którego dotyczy powyższy wniosek oraz warunków 

przyłączeniowych wydanych przez dostawców gazu, prądu. 

□ Dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonego poboru mocy (warunki przyłączenia do 

sieci) 

□ montaż klimatyzatora/ urządzenia grzewczego ( wraz ze szkicem oraz sposobem odprowadzenia 

skroplin ) 

□ Wymiana grzejników / przeniesienie grzejników 

□ Wykonanie instalacji gazowej / instalacji elektrycznej ( warunki przyłączeniowe ) ⃰ 

□ Wykonanie nowych otworów: 

 □ drzwiowych: ……………………………………………………………………………… 
(opis: między jakimi pomieszczeniami) 

 

 □ okiennych: ………………………………………………………………………………… 
(opis: miejsce wybicia nowego otworu okiennego) 

 

□ Wyburzenie ścian: …………………………………………………………………………………. 
                                                    (opis: rodzaj ścian, między jakimi pomieszczeniami) 
 

□ 

Inne: ………………………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………… 

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

Z poważaniem 

 
 

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

        Miejscowość, data                                                                                                                                 Podpis 

 

* niepotrzebne skreślić 



Informacje o przetwarzaniu danych 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bielawie 58-260 ul. 3-go Maja 48, Nip: 

8820003349 

• Powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pan Aleksander Burzyński. 

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi możecie Państwo kontaktować się z nim pisząc 

na adres: IOD@mzbmbielawa.pl lub telefonując po numer 74 833 42 53, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora 

umowy/ umów, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj. w celu podjęcia stosownej uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej. 

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), w zakresie i celach 

określonych w treści zgody. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w naszym 

imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełniania przez Administratora 

obowiązków wynikających z umowy, a po ich zaprzestaniu przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, 

składając wniosek w siedzibie firmy. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do 

złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam 

Państwa uwierzytelnić. 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Miejski 

Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Bielawie, ul. 3 Maja 48 w celu podjęcia uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 

z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 

 

…………………………………………… 

/data, czytelny podpis/ 

mailto:IOD@mzbmbielawa.pl

