
     ______________, dnia ____________roku 

______________________ 
(imię i nazwisko) 

______________________ 
(adres lokalu) 

 
 

 
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Bielawie 
Os. Włókniarzy 1 
58-260 Bielawa 

 

 

OŚWIADCZENIE* 
 
 
 
 
Przyczyna złożenia oświadczenia: 
       pierwsze oświadczenie 
       zmiana danych zawartych w oświadczeniu (od miesiąca  ……………………………………….) 
 
 

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku położonym przy                                                   

ul. …………........................................  numer domu ..............................  numer mieszkania .................. 

w ........................................... zamieszkuje ..................................... osoba/osoby/osób/. 

 
 
Jednocześnie zobowiązuje się zgłaszać do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie każdą zmianę 
w składzie osób zamieszkałych ww. mieszkaniu, która jest podstawą do ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za dźwigi osobowe. 
Oświadczenie dotyczące zmiany składu osób zamieszkałych w ww. lokalu zobowiązuje się składać                     
w terminie 7 dni od daty powstania ww. zmiany. 
 
 

* Oświadczenie składane jest w związku z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                        
i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2019r. poz. 2010) oraz § 7 ust. 2 d-f Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi spółdzielni, lokalami stanowiącymi mienie innych osób i lokalami użytkowymi oraz zasady ustalania opłat za 
użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. 

 

 

 

 

_______________________________ 

(czytelny podpis) 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że: 
-Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Włókniarzy 1 w 
Bielawie, 58-260 Bielawa;  
-Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu realizacji obowiązku zgłoszenia osób 
zamieszkujących lokal w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 
 -Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator;  
-Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji 
międzynarodowych; 
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 
przetwarzania oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy; 
 -Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.  
 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. W sprawach związanych z danymi 
osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: 
inspektordanychosobowych@smbielawa.pl 
 

 


