
                          OŚWIADCZENIE
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach

Wspólnoty Mieszkaniowej ………………………………………………..

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.

W lokalu zamieszkują:

1. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

2. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

3. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

4. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

5. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

6. ………………………………………………………………….., stopień pokrewieństwa …………………………………………..

                Imię i nazwisko

Ponadto oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do segregacji odpadów powstałych w moim gospodarstwie domowym.

2. O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu poinformuję Spółdzielnię składając nowe 
oświadczenie , w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia i złożenia przez
SM „Siarkowiec” w Tarnobrzegu do Prezydenta Miasta Tarnobrzega 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 w 
terminie określonym w pkt. 1 opłata za wywóz nieczystości stałych będzie naliczana od ilości osób wg 
ewidencji spółdzielni.



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

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku/ nr mieszkania

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101 poz. 926 z 
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalania wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Świadoma/y 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


