
Załącznik nr 1 
do Regulaminu w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych i RTV 

na zewnętrz lokali 
 
 
 WZÓR OŚWIADCZENIA 

Szczecin, dnia .......................... 
 
 
................................................................. 
imię i nazwisko 

 
................................................................. 
adres 

 
................................................................. 
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

 
................................................................. 
rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany(a) * oświadczam, że: 
1. Przejmuję pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich związaną z odpowiednim 

zamocowaniem i użytkowaniem przeze mnie anteny satelitarnej / RTV * na zewnątrz budynku, 
2. Przejmuję pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” 

w Szczecinie z tytułu mogących powstać w trakcie użytkowania zamontowanej przeze mnie anteny 
satelitarnej / RTV * uszkodzeń mienia,  w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien 
i balustrad innych lokali w budynku. 

3. Zobowiązuję się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanej anteny oraz 
konstrukcji wsporczej anteny oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości 
zamontowanych na zewnątrz lokalu konstrukcji i urządzeń anteny. 

4. Zobowiązuję się na każde wezwanie Spółdzielni do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom 
przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji anteny. 

5. Na każde wezwanie Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego, 
związane z koniecznością wykonania prac remontowych na elewacji budynku, zobowiązuję się 
do demontażu anteny wraz z konstrukcją we własnym zakresie, a w przypadku nie wykonania przeze 
mnie tego obowiązku wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami demontażu anteny wykonanego 
przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Spółdzielni lub przez samą Spółdzielnię. 

 
 
 

    PODPISANO: 
 
 
         .................................................................... 
                 czytelny podpis 
 
*- niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” z siedzibą w Szczecinie, 70-783, ul Rydla 71A, jako administrator danych osobowych informuje, że dane 
osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji wydanych pozwoleń na montaż anten oraz dokonywania czynności kontrolnych 
w zakresie zgodności montażu i eksploatacji anten z postanowieniami regulaminu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 
 


