
 12.  Ulica, nr domu

 21. Ulica, nr domu

 3 osoby

1) 

2) 

3)  

4)*  

5)

6) 

 28. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 19. Powiat

29. Podpis właściciela lub najemcy lokalu

 11. Gmina

Warszawa

 20. Gmina

Warszawa

 Składający: Właściciele / najemcy lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO"

  za

 Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.)

O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami będę każdorazowo informował/a Spółdzielnię Mieszkaniową 

"KOŁO" w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "KOŁO" w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wola 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości, że w Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO" odpady będą zbierane w sposób selektywny.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdy w polu nr "26" zostanie wybrana opcja "lokal niezamieszkały", Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" dokona weryfikacji 

liczby rzeczywiście zamieszkałych osób na podstawie średniego zużycia wody w lokalu.

 D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA / NAJEMCY LOKALU

 B.2. ADRES LOKALU

 8. Kraj  9. Województwo

Warszawa

 27. Nazwisko i imię właściciela lub najemcy lokalu

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych oraz dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Spółdzielnię Mieszkaniową "KOŁO" z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Brożka 4. 

Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „Liczba osób zamieszkałych w każdym lokalu w zasobach spółdzielni” i wykorzystywane w celu złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL / NAJEMCA LOKALU, POLA CIEMNE WYPEŁNIA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 3. Status

 22. Nr lokalu

 23. Miejscowość  24. Kod pocztowy  25. Poczta

 26. Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje/ą  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku gdy inny niż adres lokalu)

 C. OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKAŁYCH OSÓB

 18. Województwo 17. Kraj

 13. Nr lokalu

 14. Miejscowość  16. Poczta

 7. Nazwisko i pierwsze imię właściciela / najemcy lokalu

 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

  1. Kod lokalu  2. Nr dokumentu

 B. DANE WŁAŚCICIELA / NAJEMCY LOKALU

 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa, do której adresowane jest oświadczenie

Polska Mazowieckie Warszawa

 10. Powiat

 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

OŚWIADCZENIE  O  LICZBIE  OSÓB  ZAMIESZKAŁYCH  W  LOKALU     

 4. Data

2. korekta oświadczenia1. złożenie oświadczenia

 2 osoby1 osoba  4 osoby i więcej  lokal niezamieszkały 
4)*

 15. Kod pocztowy
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