
……………………………………………………………………………………………………………                                                 …………………………………………………… 

                                               imię i nazwisko                                                                                                   nr ewid. lokalu 
                                                                                                                                                                   (wypełnia pracownik) 

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

                               adres do korespondencji 
 

 

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

                                        telefon,  e-mail 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o liczbie osób i gospodarstw zamieszkujących w lokalu mieszkalnym będącym w zarządzie  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach  
 
 

Świadoma (y) odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego*  oświadczam,   
 
że  w lokalu  przy ul……………………………………………………………… 
 
zamieszkuje następująca liczba osób: 
 
 

Lp. Liczba osób tworzących 
gospodarstwo domowe 

Stawka opłaty 
/gospodarstwo/miesiąc (zł) ** 

Liczba gospodarstw 
domowych*** 

(należy wypełnić wszystkie pola) 

1 Trzy osoby i więcej 
 
 

105,00  
………..…………… 

2 Dwie osoby 
 

70,00  
………..………….. 

 

3 Jedna osoba 35,00  
………….………… 

 

 
Data zaistnienia zmiany ……………………………. 
 

Oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się do segregowania odpadów powstałych w moim gospodarstwie domowym, 

zgodnie z przyjętymi zasadami, mając świadomość, że brak segregacji skutkować będzie 
podwyższonymi opłatami za gospodarkę odpadami. 

2. Powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia Spółdzielni o zmianie liczby osób 
zamieszkujących w lokalu, mającej wpływ na wysokość opłaty za śmieci, w terminie do 14 dni 
od dnia jej zaistnienia, jednak nie później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu   



1) Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach, ul. Kolejowa 
24A, 59-100 Polkowice (zwana dalej Spółdzielnią). 

2) Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, także kontrahentów, w tym 
osób fizycznych, przetwarzane są przez Spółdzielnię wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w 
statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z prowadzeniem 
działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

3) Dane kontaktowe IOD w Spółdzielni - adres e-mail: iod@smcuprum.polkowice.pl 
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, także 

ograniczenia zakresu lub usunięcia danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych. 
5) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nie wymaganych 

dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych Administratora. 
6) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest 

obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do ewidencji i archiwum, dla 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych. 
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do   krajów trzecich. 

                                         
 
 
 
………………………………………………                                                                                ……………………………………………… 
     data  złożenia oświadczenia                                                                                         czytelny podpis 
 
 

 

 

        ……………………………………………………………………………………….. 
   data i  podpis pracownika Spółdzielni  przyjmującego oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *   art.233 § 1 – „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu        
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 
 

** Podstawa prawna: Uchwała  Zarządu  Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nr XXI/92/21 z dnia 26.10.2021r., 
obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022r.   

 
*** Gospodarstwo domowe -  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się 

utrzymujących. Jeżeli jakakolwiek osoba lub osoby w danym mieszkaniu utrzymuje lub utrzymują się oddzielnie, osoba lub 

osoby takie tworzą odrębne jedno- lub wieloosobowe gospodarstwo domowe. Przytoczona definicja gospodarstwa 

domowego jest oparta na kryterium wspólnego gospodarowania dochodami, bez względu na źródło tych dochodów. 

 

Gospodarstwo domowe jedno lub dwuosobowe - gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną lub dwie osoby 

zamieszkujące wspólnie w  lokalu lub budynku mieszkalnym. 

 

Gospodarstwo domowe trzy i więcej - gospodarstwo prowadzone  przez co najmniej trzy osoby zamieszkujące wspólnie w 

lokalu lub budynku mieszkalnym. 

 


