Niniejsze oświadczenie należy złożyć w biurze zarządcy

OŚWIADCZENIE
WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO DO CELÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI I ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Dzień-Miesiąc-Rok
(data zaistnienia zmiany)

A . CEL ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA - zaznaczyć właściwy kwadrat
1.
pierwsze oświadczenie

korekta oświadczenia

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
1. Nazwisko
2. Imię

3. Nr telefonu, adres e-mail

C.

D.

ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), którego oświadczenie dotyczy
5. Ulica
6. Nr domu
7. Nr mieszkania

8. Miejscowość

ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny niż adres nieruchomości
9.Ulica

13.

4. PESEL

10. Nr domu

11. Nr mieszkania

12. Miejscowość i Kod

Oświadczam, iż w nieruchomości ( lokalu mieszkalnym ) zamieszkuje:
OSOBY

14.

Oświadczam, że odpady będą gromadzone w sposób:
SELEKTYWNY

ZMIESZANY

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego, oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.
Zgodnie z art. 23, ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U.
z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz organy
i podmioty ją reprezentujące danych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową oraz
postępowań prowadzonych przez nią, a w szczególności w związku z obowiązkiem składania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
deklaracji, o których mowa w art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz upoważniam do dokonywania obciążeń przypadających na lokal, o którym mowa w
części C niniejszego oświadczenia, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami i wysokością
określoną właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze oraz podjętymi w tym zakresie uchwałami (oświadczeniami woli)
Wspólnoty Mieszkaniowej.

14. Data

15. Czytelny podpis/podpisy

POUCZENIE
Niezłożenie oświadczenia spowoduje naliczenie opłat za każdą zaewidencjonowaną (u zarządcy lub w biurze
meldunkowym) liczbę osób w danym lokalu.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL/PEŁNOMOCNIK/ NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

