
……………………........                   ……………..…………………….   
       (imię i nazwisko)                                                            (data)   
   

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

(adres do korespondencji) 
  

Tel.: ……………………….. 

OŚWIADCZENIE 

o liczbie osób zamieszkałych w lokalu 

Oświadczenie stanowi podstawę do naliczania opłat za lokal i jest składane przez osoby dysponujące 

prawem do lokalu w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca”                              

w Katowicach, bez względu na formę prawną władania lokalem mieszkalnym lub użytkujące lokal  

bez tytułu prawnego.   

Zgodnie z zapisami: 

• Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.                         

z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

• Regulaminu  ustalania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozliczania tych kosztów 

oraz zasady ustalania wysokości  opłat za lokale i odpisów na fundusz remontowy  SBM 

„Wspólna Praca”  w Katowicach, 

•  Regulaminu   rozliczania  kosztów zużycia gazu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 

„Wspólna Praca” w Katowicach  

 

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Katowicach, przy ul. …………..               

nr lokalu…… , od dnia ………………zamieszkuje/ą………osoba/ osoby/osób*. 

Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 

karny skarbowy (Dz. U. 1999 nr 83, poz. 930 z późń.zmianami). Ponadto:  

 

• zobowiązuję się do poinformowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób 

zamieszkałych w lokalu mieszkalnym,  

• zobowiązuję się do segregacji odpadów w moim gospodarstwie domowym.  
 

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię 

deklaracji do Urzędu Miasta Katowice o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych RODO /Dz. Urz. UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2 RODO/ na przetwarzanie 

przez SBM „Wspólna Praca” w Katowicach danych osobowych, zawartych    w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z 

wymogami Statutu SBM „Wspólna Praca” w Katowicach.  Zapoznałem/-am się również z pełną  treścią klauzuli 

informacyjnej Administratora Danych SBM „Wspólna Praca” w Katowicach.  

 

…………………………………………… 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących lokal, w tym nowonarodzone dzieci 


