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OŚWIADCZENIE
1.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul.

1.

zamieszkują nw. osoby

Lp.

Nazwisko i imię

zamieszkują nw. osoby
Data
zamieszkania

Data
wyprowadzenia

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

Aktualna ilość zamieszkałych osób
2.
3.
4.

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul.

Nazwisko i imię

Data
zamieszkania

Data
wyprowadzenia

Aktualna ilość zamieszkałych osób

Jednocześnie zobowiązuję się każdorazowo w terminie 7 dni informować Administrację Osiedla o zmianie
ilości osób zamieszkałych w zajmowanym lokalu mieszkalnym w zasobach Spółdzielni
W przypadku niezłożenia oświadczenia do celów rozliczeń wywozu odpadów komunalnych lub podania
nieprawdziwych danych opłata zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Oświadczenie niniejsze składam świadomy/a odpowiedzialności karnej w art.233 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn.zm. za złożenie oświadczenia
niezgodnego z prawdą

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych stosownie do
przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 z późn. zm.
dla potrzeb Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Niniejsze oświadczenie należy złożyć w administracji osiedla w terminie 14 dni od daty doręczenia druku.

Data i podpis wnioskodawcy

2.
3.
4.

Jednocześnie zobowiązuję się każdorazowo w terminie 7 dni informować Administrację Osiedla o zmianie
ilości osób zamieszkałych w zajmowanym lokalu mieszkalnym w zasobach Spółdzielni
W przypadku niezłożenia oświadczenia do celów rozliczeń wywozu odpadów komunalnych lub podania
nieprawdziwych danych opłata zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Oświadczenie niniejsze składam świadomy/a odpowiedzialności karnej w art.233 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn.zm. za złożenie oświadczenia
niezgodnego z prawdą
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych stosownie do
przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 z późn.
zm. dla potrzeb Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Niniejsze oświadczenie należy złożyć w administracji osiedla w terminie 14 dni od daty doręczenia druku.

Data i podpis wnioskodawcy

