Wrocław, dnia ………..........................

________________________________________________
imię i nazwisko

______________________________________________
Adres zamieszkania

____________________________________________

nr telefonu

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Stoczniowiec”
ul. Kręta 22
50 – 233 Wrocław

OŚWIADCZENIE
osoby posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu.

Oświadczam, że w
lokalu mieszkalnym przy
ul. ………….................………..
….. /…...
we Wrocławiu zamieszkuje/ą ….....…. osób/osoby.
Proszę o uwzględnienie zaliczek na wodę w wysokości : ZW ....... m3 CW ....... m3
Oświadczenie niniejsze jest dokumentem służącym do ustalania opłat za używanie lokali
oraz stanowi podstawę do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), za którą właściciel, lub najemca lokalu ponosi
odpowiedzialność karno - skarbową, co oznacza, że udzielenie informacji niezgodnej
ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową. Skutki egzekucji obciążają
bezpośrednio składającego niniejsze oświadczenie.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany ilości zamieszkujących osób w tym
lokalu zobowiązuję się poinformować o tym biuro Spółdzielni w terminie 7 dni od daty
zmiany 1)
Oświadczenie powyższe składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wszelką korespondencję dotyczącą mojego lokalu proszę kierować na adres :
ul. ………………...........................…………..........
………………...............................……….........………

lub wyłącznie na adres email :

....................................................................

………………………………………………….
Podpis
Pouczenie :
1. Oświadczenie składa osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tj. spółdzielcze lokatorskie,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu oraz najemcy lokali.
2. ilość osób zameldowanych nie jest wskaźnikiem ilości osób zamieszkałych i użytkujących lokal, należy wykazać
wszystkie osoby zamieszkujące lub użytkujące lokal , w tym niezameldowane.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ewidencyjnych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Stoczniowiec” (zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. D z.U. Nr 133, po z. 883).

4. Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy dostarczyć do Spółdzielni pocztą lub zeskanowane mailem
na adres : spoldzielnia@stoczniowiec.pl

