
                                                                                                                          Pszczyna , dnia ……………………r. 
                                                                                                            

……………………………………………………………..…………… 
Imię i nazwisko osoby posiadającej prawo do lokalu/ użytkownika 
 
…………………………………………………………………………………………..………. 
                              Adres lokalu w Spółdzielni 
 

                                                                                                         Pszczyńska  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                                                                                                         ul. Dobrawy 1 
                                                                                                         43-200 Pszczyna 

 

                                                                                    
REZYGNACJA Z  PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI NA WSKAZANY ADRES KORESPONDENCYJNY 

 
Niniejszym pismem składam rezygnację z wysyłania  kierowanej do mnie korespondencji z Pszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na wcześniej wskazany przeze mnie  adres korespondencyjny, tj: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 **Jednocześnie oświadczam, że  
 

 wyrażam zgodę na dostarczanie mi korespondencji z Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
zasadach ogólnych wskazanych w „Zasadach doręczania korespondencji oraz udzielania telefonicznych 
informacji obowiązujące w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”   zatwierdzonych przez Zarząd 
Spółdzielni  uchwałą z dnia ………………. 

 
Oświadczam, iż zarówno korespondencja, która ma być dostarczana przez Pocztę Polską lub przez 
innego koncesjonowanego operatora pocztowego, a także do EURO skrzynki pocztowej ma być 
kierowana na następujący adres lokalu znajdujący się w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
 

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

Oświadczam, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczanej  w 
w/w sposób  i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną. 
 
 

 Wnoszę  o dostarczanie korespondencji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, z Pszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na poniższy adres mailowy: 

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

Adres mailowy 
 

Oświadczam, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczanej  drogą 
mailową na podany wyżej adres mailowy i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną. 
Akceptuję także, iż skutek doręczenia następuje w dniu przesłania maila.  

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Pszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o każdej zmianie adresu mailowego.  

Oświadczam, że  podanie danych osobowych dotyczących adresu poczty mailowej  jest dobrowolne i 
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. 
Zostałam/łem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych mogę wycofać w  dowolnym 
momencie.  

Akceptuję, iż niniejsze oświadczenie nie zwalnia mnie z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej 
formie papierowej, jeśli taka zostanie do mnie przesłana. 

 

                                                                                  …………………………………………………………..                                                                          
                                                                                 podpis osoby posiadającej prawo do lokalu/ użytkownika                                                                   

                                                                                                                                                           
  *  niepotrzebne skreślić                                                                                                       

** wybrać formę doręczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu                             



                                                                                                                                
 


