
Data ……………………       

 

  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI 

 

Dane osoby zgłaszającej usterkę: 

Imię: …………………………………………………………………….................................... 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe: 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

Telefon:…………………………………………………………………………........................ 

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

Dane dot. miejsca wystąpienia usterki: 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………….. 

Ulica:…………………………………………………………………………………………… 

Numer budynku: ……………………………………………………………………………….. 

Numer lokalu: ………………………………………………………………………………….. 

Kondygnacja: …………………………………………………………………………………… 

Data odbioru lokalu: …………………………………………………………………………… 

Dane dot. Usterki: 

Branża: 

1. Budowlana 

1) Data stwierdzenia usterki: …………………………………………………………… 

2) Rodzaj pomieszczenia Łazienka/Kuchnia/Przedpokój/Pokój* 

3) Opis usterki 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. Elektryczna 

1) Data stwierdzenia usterki: ……………………………………………………………... 

2) Rodzaj pomieszczenia Łazienka/Kuchnia/Przedpokój/Pokój* 

3) Czy po odbiorze lokalu osprzęt elektryczny był zdejmowany?  



❑ TAK                                                                ❑ NIE 

4) Jeśli tak to jaki i w jakim pomieszczeniu? …………………………………………… 

5) Czy po odbiorze lokalu instalacja była przerabiana?  

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

6) Opis przeróbek: 

…….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

7) Opis usterki: 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

3. Sanitarna 

1) Data stwierdzenia usterki: ……………………………………………………………... 

2) Rodzaj pomieszczenia Łazienka/Kuchnia/Przedpokój/Pokój* 

3) Czy po odbiorze lokalu instalacja wod.-kan. była przerabiana? 

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

4) Czy po odbiorze lokalu instalacja c.o. była przerabiana? Tak/nie 

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

5) Czy po odbiorze lokalu były demontowane grzejniki? Tak/nie 

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

6) Jeśli tak to jakie i w jakim pomieszczeniu? ……………………………………………  

7) Opis przeróbek: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

8) Opis usterki: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Stolarka drzwiowa/okienna: 

1) Typ stolarki: 

• Okno: 

➢ Data stwierdzenia usterki: …………………………………………………. 

➢ Rodzaj pomieszczenia Łazienka/Kuchnia/Przedpokój/Pokój* 

➢ Wielkość okna: …………………………………………………………………… 

➢ Okno wyposażone w nawiewnik 

❑ TAK                                                                ❑ NIE 



➢ Okno wyposażone w roletę wewnętrzną   

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

➢ Okno wyposażone w roletą zewnętrzną  

❑ TAK                                                                ❑ NIE 

➢ Data ostatniej regulacji: ………………………………………………………….. 

➢ Data dokonania konserwacji okuć: ……………………………………………..... 

➢ Nazwa środka konserwacyjnego: ………………………………………………… 

➢ Data dokonania konserwacji uszczelek: ………………………………………….. 

➢ Nazwa środka konserwacyjnego uszczelki: ………………………………………. 

➢ W dniu stwierdzenia usterki okno było ustawione w trybie: 

❑ LATO                                                                ❑ ZIMA 

  

➢ Krótki opis usterki: 

……………………………………………………………………………………...

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

• Drzwi wejściowe: 

➢ Data stwierdzenia usterki: ………………………………………………………… 

➢ Data ostatniej regulacji: …………………………………………………………... 

➢ Data dokonania konserwacji okuć: ……………………………………………….. 

➢ Nazwa środka konserwacyjnego: ………………………………………………… 

➢ Data dokonania konserwacji uszczelek: ………………………………………….. 

➢ Nazwa środka konserwacyjnego uszczelki: ………………………………………. 

➢ Krótki opis usterki: 

…………………………………………………………………………………….. 

• Brama garażowa 

➢ Data stwierdzenia usterki: ………………………………………………………… 

➢ Krótki opis usterki: 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. 

➢ Zdjęcie tabliczki znamionowej: załącznik nr ….. 

 

5. Inne 

1) Data stwierdzenia usterki: ……………………………………………………………... 

2) Krótki opis usterki: 

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

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



 

/Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie/ 

Imię i nazwisko: ……….…………………………………………………………………………... 

Data otrzymania zgłoszenia:……………………………………………………….......................... 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załączniki (np. dokumentacja zdjęciowa): 

1.  ………………. 

2. ……………….. 

3. ……………….. 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Majster-Atlas Kujawy” P. Świec spółka jawna 

moich danych osobowych, zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do jej 

realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 922). 

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest „Majster-Atlas Kujawy” P. Świec spółka jawna, z siedzibą we Włocławku przy                           

ul. Barskiej 7/9. Celem zbierania danych jest realizacja powyższego zgłoszenia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                        

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu. Dane 

udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, nie 

związanymi z Administratorem danych w ramach realizacji powyższej umowy. Odbiorcami 

danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

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

      

 (data i podpis) 

 

 


