
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                     

Załącznik nr 1 do Regulaminu doręczania korespondencji do użytkowników 

lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w 

Wołominie  

 

 Wołomin, dn. ………………………… 

 

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

  imię i nazwisko właściciela lokalu                                                                                                                                                adres do korespondencji 

                

……………………………………..                                                                                                                  ( w przypadku posiadania kilku lokali mieszkalnych proszę 

numer telefonu właściciela lokalu                                                                                                                                      wskazać tylko 1 adres do korespondencji ) 

 

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

     adres lokalu w zasobach SBM                                                       adres lokalu w zasobach SBM                                                         adres lokalu w zasobach SBM                            

   

                                                                            OŚWIADCZENIE  

                                                  o wyborze sposobu dostarczania korespondencji 

                    Ja, niżej podpisana/-y proszę o dostarczanie wszelkiej korespondencji wynikającej z zawartych umów oraz Statutu, 

 w szczególności: zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za lokal, potwierdzenia salda lokalu, wezwania i zawiadomienia w 

sprawach administracyjno- porządkowych, rozliczenia kosztów zużycia wody oraz kosztów ogrzewania, w sposób zaznaczony 

poniżej:  

Sposób dostarczania korespondencji* Oświadczenie dotyczące wybranego sposobu                    

dostarczania korespondencji 

 dostarczanie do skrzynki pocztowej 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że za datę 

doręczenia korespondencji uważa się datę dostarczenia 

korespondencji do mojej skrzynki pocztowej odnotowaną przez 

pracownika Administracji. Jednocześnie oświadczam, że nie 

będę wnosić do Administracji żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

 dostarczanie przez pracownika Spółdzielni za 

potwierdzeniem odbioru 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 

dwukrotnej nieudanej próby dostarczenia korespondencji do 

lokalu w godzinach pracy Spółdzielni korespondencja zostanie 

dostarczona do skrzynki pocztowej. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że za datę 

doręczenia korespondencji uważa się datę dostarczenia 

korespondencji do mojej skrzynki pocztowej odnotowaną przez 

pracownika Administracji. Jednocześnie oświadczam, że nie 

będę wnosić do Administracji żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

 dostarczanie na podany powyżej adres 

korespondencyjny listem zwykłym lub poleconym w 

zależności od zawartości korespondencji za 

pośrednictwem Poczty Polskiej 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie ryczałtowej 

opłaty miesięcznej za przesyłanie korespondencji za 

pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z Uchwałą Rady 

Nadzorczej numer 50/R2018 z dnia 24-09-2018.  

 dostarczanie na wskazany adres e-mail podany  w 

oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie 

korespondencji drogą elektroniczną    

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie korespondencji 

drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Nadzorczej numer 56/R/2021 z dnia 06-09-2021.  

• zaznaczyć X przy wybranym sposobie dostarczania korespondencji 

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

                                                                                                                                    data i czytelny podpis właściciela lokalu 


