OŚWIADCZENIE
o ilości osób zamieszkałych w lokalu
będące podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Ja, niżej podpisany/a
Imię i nazwisko …...............................................................................nr PESEL ....................................
lokatora/właściciela/osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

dotyczy lokalu przy ul. …............................................................. nr ..…...... / …..... w Sosnowcu
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres lokalu)
…...............................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego ….........................……..*
Adres e-mail ................................................................................................*

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują .…................... osoby/osób:
L.p.
Imię i nazwisko
PESEL
1
2
3
4
5
6
7
* podanie danych kontaktowych dobrowolne
Wyliczenie należnej miesięcznej opłaty za odpady komunalne powstałe w lokalu:
Ogółem ilość mieszkańców

stawka

27,70

Razem do zapłaty
za miesiąc

1. O zmianach danych podanych w oświadczeniu będę każdorazowo informował/a SM Niwka w terminie 7 dni od dnia
ich zaistnienia. Zmiana obowiązuje od następnego miesiąca od złożenia deklaracji.
2. Przyjmuję do wiadomości, że na terenie nieruchomości obowiązuje selektywny sposób gromadzenia i odbierania
odpadów komunalnych. Zaliczkowa stawka opłaty będzie rozliczana po stwierdzeniu prawidłowości
gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez SM Niwka do Urzędu Miasta Sosnowiec deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), za którą 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 1999r. Kodeks karny skarbowy). Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio
składającego niniejsze oświadczenie.
4. □ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu przez SM Niwka w Sosnowcu do kontaktów w
sprawach lokatorskich.
5. □ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu mailowego przez SM Niwka do kontaktów w sprawach
lokatorskich.

Sosnowiec, dnia ….....................

….................................................................
podpis lokatora / właściciela/
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do siedziby SM Niwka. W przypadku niedostarczenia
niniejszego oświadczenia do Spółdzielni podstawa do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie ilość osób wynikająca z danych Spółdzielni.
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niwka” z siedzibą w Sosnowcu, ul. W. Polskiego 25-27 lub właściwa
wspólnota, której jest Pan/Pani członkiem. Informacji dotyczący ochrony danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, adres e-mailowy:
iod@smniwka.pl, lub drogą pocztową na adres spółdzielni. Dane Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
oświadczenia, natomiast dla potrzeb lokatorskich do wygaśnięcia tych celów lub cofnięcia tej zgody. Dane będą chronione zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wszelkie dodatkowe
informacje o ochronie danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej na naszej stronie www.smniwka.pl lub w siedzibie spółdzielni.

