
Wołomin, data  …………………………………….. 

.................................................................  
( imię, nazwisko )  
 

.................................................................  
( adres )  

................................................................. 
( adres do korespondencji – jeżeli inny jak powyżej )  

 
.................................................................  
( numer telefonu )  

 
.................................................................  
(PESEL)                                                                                                      Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  

       w Wołominie 
       Aleja Niepodległości 17  
       05-200 Wołomin 

 

                                                          O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym nr ………………. przy ul. .................................................................                       

od dnia ………………..……. ilość zamieszkałych osób wynosi  (niezależnie od zameldowania) ….…... . 

 Podana ilość osób jest podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby zamieszkałe zobowiązują się segregować odpady zgodnie z 
przyjętymi zasadami mając świadomość, że brak segregacji skutkować będzie podwyższonymi opłatami za 
gospodarkę odpadami.  

• W przypadku zmian dotyczących osób zamieszkałych,  zobowiązuję się do pisemnego zgłoszenia o powyższym 
w Spółdzielni, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, po tym terminie zmiana będzie 
możliwa od miesiąca następnego.   

 Pouczenie: 
1.Dane podane w oświadczeniu stanowią podstawę do złożenia przez właściciela nieruchomości lub zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 zm.) oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 
może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania 
danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Art. 6m ust. 1c ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
 

...................................................................... 
 (data i podpis składającego oświadczenie) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. SBM z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Aleja Niepodległości 17 informuje, że jest administratorem danych osobowych członków oraz osób nie będących 

członkami Spółdzielni, przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w szczególności w 

związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń dotyczących kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Dane mogą być również przetwarzane dla 

potrzeb prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego. Dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb wykrywania nieprawidłowości 

technicznych, jak błędnie działające liczniki pomiaru (a mianowicie prowadzenie statystyki zużycia wody w lokalu w stosunku do ilości zamieszkałych osób). Dane 

mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo 

Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz innych przepisów szczególnych.”  

2. SBM Wołomin informuje, że podanie danych osobowych dotyczące nr telefonu, Pesel jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawienia”  

Oświadczam, że zapoznałem /-am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w 

Wołominie moich danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych, i bieżących kontaktów telefonicznych oraz przesyłania korespondencji. 

 

 

                                                                                                     ...................................................................... 

 (data i podpis składającego oświadczenie) 


