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  Lublin dnia.....................................................  r. 

Imię Nazwisko   
   

Adres zamieszkania lub do korespondencji  (numer sprawy) 
 

  -    
  

      (kod pocztowy, miejscowość)  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
  „Spółdzielca” 

Nr PESEL  ul. Nadbystrzycka 25 
  20-618 Lublin 

Numer telefonu  - E - mail   

  E-mail: czlm@spoldzielca.com.pl 
Numer telefonu  - E - mail   

 

Wniosek o rozłożenie długu na raty 
 

Oświadczam, że uznaję roszczenie SM „Spółdzielca” w Lublinie w kwocie  .......................... zł., 

wynikającego z tytułu opłat eksploatacyjnych, ................................................ za lokal mieszkalny 

.......................................................... w systemie ratalnym. Jednocześnie zobowiązuję się do 

uregulowania całości zadłużenia w: …….................................. (podać ilość rat) ratach miesięcznych, 

począwszy od ..........................20..... r., do ……..………20…. r. do całkowitej spłaty zadłużenia. 

Dług zobowiązuję się uregulować w następujący sposób 

Rata nr 1 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 2 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 3 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 4 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 5 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 6 
  

Razem 
 

zł. 
kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 7   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 8   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 9   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 10   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 11   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

Rata nr 12   Razem  zł. 

kwota czynszu rata płatna do 10 każdego miesiąca  

 

Z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia w/w terminów 
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Niezależnie od regulowania zaległego długu zobowiązuję się terminowo regulować 

bieżące co miesięczne opłaty eksploatacyjne do dnia 10-go każdego miesiąca. 

Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie uregulowania w terminie którejkolwiek z rat, 

cała kwota należności staje się natychmiast wymagalna i może być bez uprzedniego wezwania 

dochodzona na drodze sądowej. 
 

  

 

  

 (czytelny podpis składającego wniosek ) 

Stwierdzam wiarygodność podpisu z dowodem osobistym seria………….nr …………...PESEL ……………………………… 

wydany dnia ………………………………przez ………………………………………………………………………………………… 

 Zgoda Zarządu 
 

 

Ochrona danych osobowych  

 

 Przyjmuję do wiadomości, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca „SPÓLDZIELCA” z siedzibą w 

Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 25 nr KRS 000068619 będzie administratorem dotyczących Pana/i danych 

osobowych.  

Przetwarzanie będzie prowadzone wyłącznie w celach  i  w  zakresie  związanym  z  ustawową  i  statutową  

działalnością  SM Spółdzielca w  oparciu między  innymi  o  ustawę  Prawo  spółdzielcze,  ustawę  o  spółdzielniach  

mieszkaniowych,  Statut  SM Spółdzielca i  regulaminy oraz   inne   przepisy   prawa   powszechnie  

obowiązującego.  Udostępnianie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy,  a  ich  nie  podanie  będzie  

skutkowało  niemożnością  zrealizowania  przez  Spółdzielnię  jej  obowiązków ustawowych   i   statutowych.   

Udostępnione dane osobowe będą chronione, nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych 

i  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich    (  poza  UE). 

 

Jednocześnie informujemy, że posiada Pan/i pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

żądania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, bycia powiadamianym o 

sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.  Informujemy również, że w Spółdzielni 

Mieszkaniowej Spółdzielca powołany został Inspektor ochrony danych p. Aneta Tomaszewska   

dane  do  kontaktu:    

sekretariat@spoldzielca.com.pl       tel.  + 48 81 532 80 81 Fax  + 48 81 525 93 62 

W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

(czytelny podpis składającego wniosek ) 
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