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Dotyczy lokalu nr ……………. przy ul…………………………………………………….. w Warszawie. 

Imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu: ………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres lokalu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie zmieniające o liczbie osób zamieszkujących w lokalu 

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje/ą …………… osoba/osoby/osób. 

O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 

będę każdorazowo informował/a w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez MSM „Nowy Dom 

82” we właściwym urzędzie dzielnicy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 

poz. 622 z późn. zm.)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: 

MSM „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 35. Dane będą umieszczone w zbiorze danych 

osobowych o nazwie „OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCÓW DOT. GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI” i 

wykorzystywane w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia. 27 kwietnia 2016 r.               

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

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)          

w powiązaniu z ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 

132 poz. 622 z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli 

przetwarzania danych oraz dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.   

Opłata za odbiór odpadów komunalnych wnoszona będzie zgodnie z treścią Regulaminu Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82” oraz zgodnie z przepisami ustawy     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) i uchwałami Rady        

m.st. Warszawy w tym zakresie. 

Osoby składające fałszywe oświadczenia odpowiadają zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.  

 

Warszawa, dnia………………………                                                 Czytelny podpis………………………………………… 

        (osoby składającej oświadczenie) 
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