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Szamotuły, dnia……………………………………… 

…………………………………….…………………………….. 
                            (Imię i nazwisko) 

 

ul……………….………………………………..……………… 

 

……………………………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

 

Tel. kontaktowy…………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM W CELU 

REALIZACJI ZMIENIONEJ  Z DNIEM 01.02.2015r. USTAWY O UTRZYMANIU 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 
 

Ja niżej podpisany/a jako osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu położonego 

w………………………………………… przy ul. ……..………………………………… oświadczam, że 

od dnia………………………………….: 

1. w wyżej wymienionym lokalu łącznie zamieszkuje (niezależnie od 

zameldowania)    ……..… osób/osoba/y 

2. podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

Jednocześnie zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Spółdzielni o każdorazowej 
zmianie liczby osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu przez złożenie oświadczenia w 
siedzibie Spółdzielni nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności1. 

Przyjmuje do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez 
Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 
W imieniu osób zamieszkujących zobowiązuje się do segregowania odpadów zgodnie z 
wymogami przyjmując również do wiadomości, że brak segregacji może spowodować 
zwiększenie opłaty. 
 
        

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, adres e-
mail:  smlw.szamotuly@poczta.internetdsl.pl . 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu                                            
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych 
osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. 
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie 
wynikającym z przepisów prawa. 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

 

 

…………………………..……………………………. 

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. 

 
 
 
 
_____________________________ 
1. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu po 7-ym dniu danego miesiąca, 

zmiana opłat następuje od kolejnego miesiąca. Korekty naliczeń zmieniających ilość osób nie będą dokonywane za okresy 

wsteczne.  


