Szanowni Państwo!
W związku z Uchwałą nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za odpady komunalne wnoszone przez członków rodzin, które posiadają „Kartę Dużej
Rodziny”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim prosi o czytelne wypełnienie
druku zamieszczonego niżej oświadczenia.
Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Administracji Osiedlowej lub w siedzibie Spółdzielni przy ul.W.Panfil 5 w
Tomaszowie Mazowieckim.

OŚWIADCZENIE O STANIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W LOKALU MIESZKALNYM
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Imię i Nazwisko właściciela (głównego użytkownika):

Lista osób stale przebywających w lokalu mieszkalnym (Imię i nazwisko, PESEL)*:
1. ………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………….

Łączna ilość osób przebywających w lokalu mieszkalnym ……………
Osoby przebywające i posiadające Kartę Dużej Rodziny

1. ……………………………………………………………………….…
Imię i Nazwisko

4.………………………………………………..
Imię i Nazwisko

2…………………………………………………………….
Imię i Nazwisko

5………………………………………………………
Imię i Nazwisko

3…………………………………………………………….
Imię i Nazwisko

6………………………………………………………
Imię i Nazwisko

Łączna ilość osób przebywających w lokalu mieszkalnym ……………
Osoby tymczasowo przebywające poza lokalem mieszkalnym*:
1. ……………………………………………………………………….…
Imię i Nazwisko

3.………………………………………………..
Imię i Nazwisko

2…………………………………………………………….
Imię i Nazwisko

4………………………………………………………
Imię i Nazwisko

Pouczenie:
1. Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do złożenia w Urzędzie Miasta „Deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi” i naliczania opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego
zgodnie Regulaminem rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży –
zatwierdzonego uchwałą zarządu SM „Przodownik” z dnia 14 marca 2008 r.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia niniejszego oświadczenia lub jego aktualizacji właściciel lub
główny użytkownik lokalu może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nie ujawnienia osób
zamieszkałych w lokalu i nienaliczenia z tego tytułu opłat uzależnionych od ilości osób przebywających w
mieszkaniu.
3. Niniejsze oświadczenie nie stanowi zgłoszenia meldunkowego i wykorzystywane jest wyłącznie dla celów
prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni.
4. Właściciel lub główny użytkownik mieszkania zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany stanu osób
przebywających w lokalu najpóźniej w terminie 14 – dni od daty zmiany tego stanu.
5. W przypadku przejściowej nieobecności jednego z użytkowników lokalu – właściciel lub główny użytkownik
lokalu zobowiązany jest dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego na tym formularzu celem zmiany zasad
prowadzonych rozliczeniach. Nie dopuszcza się składania oświadczeń z mocą wsteczną.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo weryfikacji wskazanej w niniejszym
formularzu ilości osób
przebywających w danym lokalu.

……………………………….

Data złożenia oświadczenia

………………………………………….……..

Podpis osoby składającej oświadczenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. W. Panfil 5 informuje, że jest administratorem Pana/Pani
danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przodownik” w celu realizacji zadań
statutowych Spółdzielni oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia
16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni. Wyznaczyliśmy Inspektora
Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e mail:
iod@smprzodownik.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich. Ponadto informujemy, że
mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, sprostowania danych, żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Przodownik” nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
* Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” informuje, że podanie danych osobowych dotyczących imienia, nazwiska, nr PESEL jest dobrowolne.
Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

