
…...................................
(imię i nazwisko)
.......................................                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Eltra”
…...................................                                        ul. Nakielska 115a Bydgoszcz
(adres)
…...................................
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE
oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ulicy: 

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

od ……………………………                 zamieszkiwać będzie      ..................   osób 
          / miesiąc, rok / 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach   oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz  1579)  wprowadzono  m.in.  obowiązek
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych  (stawka 21,00 zł/osobę/miesiąc) . 

Jednocześnie deklaruję ( w celu ustalenia zaliczki ) :

woda ogółem (c.w. + z.w. ) ............................ m3/ m-c 

w tym podgrzanie wody       .......................... m3/ m-c 

centralne ogrzewanie           ..………………  zł / m2 / m-c 

Oświadczam,  że  znany  jest  mi  obowiązek  zawiadamiania  Spółdzielni  o  każdorazowej  zmianie
liczby osób stale zamieszkujących w lokalu lub faktycznie z niego korzystających mającej wpływ
na wysokość opłat eksploatacyjnych wynikających z art. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku (Dz. U z 2001 Nr 4 poz.  27 z późn.zm.) i §  11  Statutu
Spółdzielni.
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia  na piśmie  do biura Spółdzielni
wszelkich zmian w ilości zamieszkałych osób.
Oświadczenie  niniejsze  składam pod  rygorem  poniesienia  wszelkich  konsekwencji  prawnych  i
finansowych zgodnie z w/w przepisami.

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  S.M.  Eltra  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  przy  ul.  Nakielskiej  115a  będzie
administratorem dotyczących Pana/i  danych osobowych.  Przetwarzanie  będzie  prowadzone wyłącznie  w
celach i w zakresie związanym z ustawową i statutową działalnością Spółdzielni w oparciu między innymi o
ustawę Prawo spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut  i regulaminy oraz inne przepisy
prawa powszechnie obowiązującego. Udostępnianie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy, a ich nie
podanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania przez Spółdzielnię jej  obowiązków ustawowych i
statutowych. Udostępnione dane osobowe będą chronione, nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza
UE ). Jednocześnie informujemy, że posiada Pan/i pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
żądania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu
i ograniczeniu przetwarzania. 

.....................................................................…….....      
data i podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu     

 ................................................................................................. 
/ potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni / 


