
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” 62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 19 
Tel. 61 8 122 988 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie  
 

Murowana Goślina, dnia............................ 
.................................................... 
       (Nazwisko i Imię właściciela lokalu) 
 

....................................................         (adres lokalu) 
 

................................................... 
         (numer telefonu kontaktowego) 

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

               (adres e-mail) 

Oświadczenie 

o liczbie osób zamieszkałych w lokalu  
 
Oświadczam, że w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym zamieszkuje ….. osób (słownie: 
……………………) zgodnie z poniższym  zestawieniem. 
  

L.p. Imię i Nazwisko 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
Ww. liczbę osób proszę uwzględnić przy ustalaniu wysokości opłat mieszkaniowych zależnych 
od liczby osób. 
W składanej przez Spółdzielnię do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę również uwzględnić ww. 
liczbę osób. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz.U. z 17.02.2012 r. poz. ze zmianami). 
Oświadczam, że odpady z mojego lokalu będą gromadzone w sposób selektywny tj. będą 
segregowane. 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
 

…............................................ 
  czytelny podpis właściciela lokalu 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Administracji Spółdzielni. Można również wrzucić oświadczenie do skrzynki na listy 
znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni. 
Złożenie deklaracji przez Spółdzielnię na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w złożonym oświadczeniu będzie mogło stanowić 
przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zgodnie z treścią przepisów w Dziale II, Rozdział 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny 
Skarbowy (tj. Dz.U. z 04.06.2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zmianami). 
Sankcje nałożone na Spółdzielnię w wyniku złożenia niezgodnej ze stanem faktycznym deklaracji na podstawie otrzymanych oświadczeń będą 
przenoszone na osoby, które złożyły oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
W przypadku zmiany liczby osób zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowiącej podstawę naliczenia opłaty za wywóz śmieci i innych 
opłat zależnych od liczby osób, należy złożyć w Administracji Spółdzielni nowe oświadczenie. 
Zmiana liczby osób do naliczeń przyjmowana będzie od następnego miesiąca, po miesiącu w którym dokonano zgłoszenia. 
 
Spółdzielnia oświadcza, że Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej 
Goślinie. Każdemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w celach 
realizacji zadań statutowych. 

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

  czytelny podpis właściciela lokalu 

 
 


