
 

DRUK – NR 16        Gdańsk, dnia …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
 
..........................................................................  
(adres zamieszkania) 
 

Marka samochodu: ………………….…... 

Nr rejestracyjny: .……………….………... 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisana/podpisany(*) oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za miejsce postojowe na parkingu przy ulic …………......................wraz z miesięczną 
opłatą eksploatacyjną na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z góry do 15-go każdego miesiąca. 

2. przyjmuję do wiadomości, że Zarząd może z miesięcznym powiadomieniem cofnąć uprawnienie do parkowania w 
przypadku dwumiesięcznej zaległości w opłatach eksploatacyjnych za posiadane lokale w zasobach Spółdzielni lub 
zarządzanych przez Spółdzielnię. 

3. zapoznałam/zapoznałem (*) się z „Zasadami korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ulicy Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 
oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4” (pełen tekst na odwrocie oświadczenia)  
i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

4. zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zmianie samochodu stawianego na miejscu postojowym 
poprzez okazanie dowodu rejestracyjnego do wglądu pracownikowi Administracji Spółdzielni. 

5. przyjmuję do wiadomości, że parkowanie na przyznanym miejscu postojowym samochodu  
o innym numerze rejestracyjnym niż podany Spółdzielni upoważnia Zarząd do cofnięcia zgody  
na parkowanie pojazdu w trybie natychmiastowym. 

 
……………………………………………………………….. 

(Podpis Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
Adnotacje Spółdzielni: 

nr członkowski ……………… 
nr przyznanego miejsca postojowego: ………….. 

Wysokość opłaty: 
samochód osobowy: .………… złotych za miesiąc brutto(*) 
samochód dostawczy: ………… złotych za miesiąc brutto(*) 

Wpłaty za: 
zakup pilota: ……….. złotych, data wpłaty ………………..…. 
kaucja: 40,00 złotych, data wpłaty ……………………………. 
 
……………………………………………………………(Data i podpis pracownika SM „Południe” potwierdzającego okazanie 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i przyjmującego oświadczenie) 
 
(*) niewłaściwe skreślić 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie dla potrzeb SM „Południe” zgodnie z  
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku poz. 1000.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja „Zasad korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji 
Wołyńskiej 1, Dywizji Wołyńskiej 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4” uchwalonych uchwałą Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku  nr 14/Z/12 z dnia 10.04.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami tj. uchwała 
Zarządu  nr 15/Z/16 z 27.04.2016 r. 

3. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 1, 
KRS: 0000110690; tel. 58 306 75 04; e-mail sekretariat@smpoludnie.pl  

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 roku poz. 1000 o 
ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, podanie danych jest 
dobrowolne, a ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


