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

miejscowość, data  
 

DEKLARACJA O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM 
  

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391, z późn.zm.) oraz podjętych na jej podstawie uchwał przez Rady Gminne, 
a także § 11 pkt. 15 statutu Spółdzielni, pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 
233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że w moim mieszkaniu położonym w: 
 
 ……………..….……………...……………… przy ul. ............................................................................................. 
 
Numer kontaktowy………………….…………………………………………………. 
 
dane obowiązkowe: 

liczba osób użytkujących w/w lokal na dzień dzisiejszy wynosi  ……… 
 
dane dodatkowe ( podanie danych jest dobrowolne): 

Lokal zamieszkują następujące osoby:  

1) ……................................................................ PESEL ..........…………..………………  

2) ……................................................................ PESEL ..........………..…………………  

3) ……................................................................ PESEL ..........…..……………………… 

4) ……................................................................ PESEL ..........…..……………………… 

 5) ……................................................................ PESEL ...........…………………………  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w 
Szamotułach Łąkowa 9, 64-500 Szamotuły NIP: 787 00 00 878 REGON: 000488830 KRS: 0000185500. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji statutowych zadań spółdzielni oraz 
obowiązków wynikających ze stosownych przepisów prawa. 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania. 
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

…………………………..……………………………. 

własnoręczny podpis 

 
Ponadto oświadczam, że zostałem/-am pouczony/-a przez pracownika Spółdzielni o obowiązku 
zameldowania w/w osób/osoby we właściwym Urzędzie Miasta i Gminy Ewidencja Ludności.  
 
 

..............................................................  
czytelny podpis 

Podstawa prawna:  
 
Art. 6881 § 1 KC 
Art. 177 par.1 pkt. 6 KPC 
Art. 233 KK 
§ 1 - Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 2 – Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego  

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 


