Nazwisko i imię: …......................................................
Adres: …………………………….....………………..
Tel: ………………………...........................................

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych
(Gospodarowanie Odpadami)
Oświadczam, że w lokalu o podanym wyżej adresie zamieszkuje ……osoba/y/osób: słownie: …….........………
Ponadto deklaruję, że odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny.
✔ O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie
odpadami będę każdorazowo informował/a Spółdzielnie Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej
w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
✔ Zmiana zasad rozliczenia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu
oświadczenia.
✔ Oświadczam, że znany jest mi obowiązek zawiadamiania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby
osób stale zamieszkujących w lokalu lub faktycznie z niego korzystających mających wpływ
na wysokość opłat eksploatacyjnych wynikających z art. 4 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych
z 15 grudnia 2000 roku.
✔ Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymanie czystości
i porządku gminach, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U.2016 r. poz. 250), za które właściciel
ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, co oznacza, że udzielenie informacji niezgodnej ze stanem
faktycznym może spowodować egzekucję skarbową) art. 54 i art.56 ustawy z dnia 10 września 1999 r.Kodeks Karny Skarbowy). Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio składającego niniejsze
oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Spółdzielnie Mieszkaniową
w Dąbrowie Tarnowskiej w celu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn.
zm.) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 25 maj 2018 r. Rozporządzenie 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.

…..................................................
Data

….....................................................
/Czytelny podpis osoby
posiadającej tytuł prawny lokalu/

/osoby posiadające tytuł prawny lokalu-tj. spółdzielcze prawo
do lokalu, prawo odrębnej własności, lub umowa najmu lokalu
zawarta ze Spółdzielnią użytkownika lokalu-osoby zajmującej
lokal bez tytułu prawnego/

