
DEKLARACJA WŁAŚCICIELA LOKALU  

 

  

Właściciel: ……………………………………………………………………………  

          (imię i nazwisko)  

  

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………  

  

Adres e-mail…………………………………………………………………………..  

  

Oświadczam, że w lokalu nr …………….. przy ul. …………………………...  w Oświęcimiu 

stale mieszka, lub przebywa ………………. osoby. 

Nadto wnoszę o przyjęcie do naliczeń zaliczki z tytułu opłat za dostarczaną wodę 

……………….. m
3
/miesiąc. 

Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach liczby 

użytkowników w/w lokalu. 

  

Oświęcim, dnia ……………….          ……………………………  

                       (podpis właściciela lokalu)  

Jednocześnie proszę o: 

 

□ utworzenie / □ aktualizację / □ usunięcie konta w E-kartoteka. 

 

Wypełnia OTBS Sp z o.o.: 

 Utworzenie konta Usunięcie konta 

 Data:   

Podpis:   
 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM SYSTEMU E-KARTOTEKA obowiązującym w Oświęcimskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

(wyrażenie zgody obligatoryjne w przypadku złożenia wniosku o utworzenie konta w systemie E-kartoteka). 

 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (e-mail) wszelkiej korespondencji, dotyczącej rozliczeń lokalu 

mieszkalnego oraz zarządu nieruchomością wspólną, w tym m.in.: zawiadomień o zebraniach, powiadomień o treści 

podjętych uchwał, powiadomień o opłatach i rozliczeń. 

 

□ Wobec wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji, oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o tym, że forma ta zastępuje formę tradycyjną doręczania dokumentów, dotyczących rozliczeń lokalu 

mieszkalnego oraz zarządu nieruchomością wspólną  - tzn. wersji papierowej, przesyłanej na adres korespondencyjny 

(złożenie niniejszego oświadczenia obligatoryjne w przypadku złożenia wniosku o doręczanie dokumentów w formie 

elektronicznej). 

 

□ Wyrażam zgodę na oddanie przeze mnie głosu w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu e-kartoteka)                       

w przypadku głosowania nad uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów (dotyczy Wspólnot, w których 

uprzednio podjęto uchwałę o wprowadzeniu głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów w formie 

elektronicznej). 

 

□ Wobec wyrażenia zgody na oddanie przeze mnie głosu w formie elektronicznej w przypadku głosowania nad uchwałami       

w drodze indywidualnego zbierania głosów oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że forma ta zastępuje 

głosowanie poprzez doręczenie mi papierowej karty do głosowania (złożenie niniejszego oświadczenia obligatoryjne                      

w przypadku złożenia wniosku o głosowanie w formie elektronicznej). 

Klauzula informacyjna RODO: 

http://otbs.eu/aktualnosci-i-ogloszenia/ochrona-danych-osobowych,304  

 

 

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

 (data, podpis i pieczątka Przyjmującego)  (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

http://otbs.eu/aktualnosci-i-ogloszenia/ochrona-danych-osobowych,304

