
 

 

OŚWIADCZENIE 

osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………..    PESEL …………………………………… 
/imię i nazwisko/ 

 

Posiadająca /y/ tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr  ………………………………..  w budynku przy  

ul.  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że w dniu podpisywania niniejszego oświadczenia w w/w lokalu zameldowanych jest 

............................. osób, a faktycznie zamieszkuje ......................... osób. 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

1. Zobowiązuję się do selektywnej zbiórki odpadów powstałych w moim gospodarstwie domowym. 

 

2. O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu poinformuję Spółdzielnię składając nowe oświadcze-

nie, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia i złożenia przez 

SM ”Połaniec” do Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. 

U. z 2012 r.  poz. 391 z późn. zm.). 

 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku  niedostarczenia niniejszego oświadczenia Spółdzielni  Miesz-

kaniowej, opłata za wywóz nieczystości stałych będzie naliczana od  ilości osób zameldowanych 

w mieszkaniu. 

 

5. Wskazuję poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego: 

 

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

 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

 

6. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), wy-

rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Połaniec” z siedzibą w Połańcu, ul. Hugona Kołłątaja 1/5A, nr KRS 0000022569, w celu 

ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Oświadczam, iż podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

Świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 

oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe. 

 

 

 

 

…………………………………………….              ……………………………………………. 
/miejscowość, data/      /czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/


