
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 71 z dn. 27.04.2020r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach  

 

 
OŚWIADCZENIE NAJEMCY/WŁAŚCICIELA LOKALU UŻYTKOWEGO NA POTRZEBY: 

 
NALICZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

I. ADRES LOKALU, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE 
 
ul. .............................................................................................       

 
nr ewidencyjny lokalu*             ……..-.........-..........-…….. 

* wypełnia pracownik działu rozliczeń opłat 

II. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 
□ pierwsze oświadczenie 
□ zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian) …………………………………………………...( miesiąc-rok) 

III. DANE NAJEMCY/WŁAŚCICIELA LOKALU UŻYTKOWEGO, ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwisko i imię / Nazwa 
 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

IV. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

IV.A. 

□ lokal, punkt handlowy [1] 

□ zakład produkcyjny, rzemieślniczy, magazyn, 
hurtownia [2] 

 

IV.B. 

□ szkoła (w tym lokale, w których przeprowadzane 
są szkolenia) [3] 

□ żłobek, przedszkole [4] 

□ hotel, pensjonat, dom opieki, placówka lecznicza, 
noclegownia, schronisko itp. [5] 

IV.C. 
□ lokal gastronomiczny [6] 

IV.D. 
□ lokal usługowy (w tym pomieszczenia biurowe) [7] 

V. DOTYCZY RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEGO W PUNKCIE IV.A., IV.B. ORAZ IV.D. 
Należy wpisać liczbę faktycznie zatrudnionych w danym lokalu 

 
Liczba osób ……………. 
 

 
Słownie: ………………………. 
 

VI. DOTYCZY RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEGO W PUNKCIE IV.B., IV.C. ORAZ IV.D. 
 
LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, OSÓB SZKOLONYCH - DOTYCZY ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,* 
LICZBA ŁÓŻEK - DOTYCZY HOTELI, PENSJONATÓW, DOMÓW OPIEKI, PLACÓWEK LECZNICZYCH, 
NOCLEGOWNI, SCHRONISK I TYM PODOBNE* 
LICZBA MIEJSC KONSUMPCYJNYCH - DOTYCZY LOKALU GASTRONOMICZNEGO,* 
LICZBA KLIENTÓW – DOTYCZY LOKALU USŁUGOWEGO*  

* należy podać średnią miesięczną liczbę     

 
Liczba  ……………. 
 

 
Słownie:  ………………………. 
 

VII. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej przewidzianej w art. 54 i 56 Kodeksu karno-
skarbowego*. 
Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie dane będą wykorzystane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Cuprum” w Polkowicach do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr 71  



z dn.27.04.2020r.Zarządu Spółdzielni oraz Uchwałą nr XII/54/20 z dn. 09.04.2020r. Zgromadzenia Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego.  
Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
związanych z ustalaniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsze informacje dotyczące zasad 
przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposób ich realizacji dostępne są w pkt. IX oświadczenia. 

…………………………………………                                                                                               ………………………………………….. 
        Miejscowość i data                                                                                                                 Czytelny podpis                                                                                                                                

*art.54 § 1 Kodeksu karno-skarbowego „Podatnik, który uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 

stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.” 

*art.56 § 1 kodeksu karno-skarbowego „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu ujawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 

objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 

pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. 

VIII. POUCZENIE 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy złożyć nowe oświadczenie w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca po wystąpieniu zmiany. 
Oświadczenie należy złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum”, pocztą tradycyjną na adres: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice lub drogą elektroniczną: e-mail: 

w.fudali@smcuprum.polkowice.pl 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w niniejszym oświadczeniu. 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art.13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach, ul. Kolejowa 24A, 59-100 

Polkowice, w imieniu której działa Zarząd.  

2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” na podstawie obowiązujących przepisów prawa powołał INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi: 

a) przy użyciu poczty elektronicznej: iod@smcuprum.polkowice.pl 

b)  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach 

c)  korespondencyjnie na adres Spółdzielni: ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice. 

3. Przetwarzanie przekazanych danych odbywa się na podstawie Art.6 ust 1 lit.b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji praw członka spółdzielni lub innej osoby, której 

mieszkaniem lub lokalem zarządza spółdzielnia, a także w celu wykonania obowiązku prawnego, jaki ciąży na 

spółdzielni, w szczególności na podstawie przepisów prawa ogólnie obowiązującego. Przetwarzanie takie może 

odbywać się w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu prawnego spółdzielni, jakim jest dochodzenie roszczeń,  

a także wewnętrzne cele ewidencyjno-archiwalne. Zakres przetwarzanych danych obejmuje co najmniej: imię  

i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP lub PESEL, informacje o nieruchomości, wysokości naliczeń oraz wysokości 

zadłużenia. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi na 

podstawie zawartych umów o powierzenie danych. 

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich prostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych form przetwarzania danych 

osobowych, w tym będących wynikiem profilowania. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze.  

 


