
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL / NAJEMCA LOKALU, POLA CIEMNE WYPEŁNIA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. WYPEŁNIAĆ NA 
MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  

 
DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

                                                                                         Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” 

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Deklaracja pierwsza                         Data złożenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)    

 

 

Deklaracja zmieniająca                     Miesiąc i rok w którym następuje zmiana  

 

B. DANE WŁAŚCICIELA / NAJEMCY LOKALU 
 
Nazwisko i pierwsze imię właściciela / najemcy lokalu 

 

 

C. ADRES LOKALU 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina/Dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.1 ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku gdy jest inny niż adres lokalu) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina/Dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

D. OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKAŁYCH OSÓB 

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje / po zgłoszonej zmianie będą zamieszkiwać (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

JEDNA OSOBA                                          DWIE OSOBY                                                           TRZY OSOBY    
 
 
CZTERY OSOBY I WIĘCEJ                        LOKAL NIEZAMIESZKAŁY   
 

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

każdorazowo informował/a Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Praga” w Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie 

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” odpady są zbierane w 

sposób selektywny. W przypadku braku zgody na segregacje odpadów komunalnych załączam odrębne oświadczenie.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”. 

Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCÓW DOT. GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI” i wykorzystywane do złożenia deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz.926, 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. 

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) 
Nazwisko i imię właściciela lub najemcy lokalu 

 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

Podpis właściciela lub najemcy lokalu 
 

 


