
Szamotuły,………………..…. 

………….……………………..………...………………….. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………….……………..…………………. 

Adres (ulica, miejscowość) 

 

tel… …………………..…………….  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Dot. lok. mieszkalnego przy ul. …………..……………..………...… w ..…....…..…………..…. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam co następuje : 

1) Wyrażam/y,  nie wyrażam/y* zgodę/y na umieszczenie mojego nazwiska i imienia na 

spisie lokatorów oraz przy przyciskach domofonu, 

 

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

 

2) wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego lokalu przesyłać na adres: 

 

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

 

3) nie będę / nie będziemy* rościć pretensji do opłat eksploatacyjnych wraz z mediami na 

przedmiotowym mieszkaniu. Wszelkie różnice, tj. niedopłaty lub nadpłaty wynikające z 

rozliczeń okresowych (woda, kanalizacja, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, prąd w 

pomieszczeniach wspólnych) przechodzą na nowego użytkownika lokalu. Ewentualne 

różnice z rozliczeń okresowych, rozliczymy pomiędzy sobą, bez udziału Spółdzielni; 

 

4) 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. 

 

5) jestem / nie jestem zainteresowany/a otrzymywanie książeczek opłat 

 
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. 

 

……………………………………………….. 

 czytelny podpis  

 

……………………………………………….. 

 dow.osob.seria/numer/data wyd. 

……………………………………………….. 

 czytelny podpis  

 

……………………………………………….. 

 dow.osob.seria/numer/data wyd.

 
* niepotrzebne skreślić    

Potwierdzam tożsamość osoby składającej oświadczenie…………………..…………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pouczenie:  1) § 11 pkt. 15 statutu Spółdzielni, 2) art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny z 06.06.1997r. z późn.zm.,  
3)ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r.z późn.zm., 4) ustawa o ochronie  
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z późn.zm. 
 


