OŚWIADCZENIE
...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
ul. ............................................................................................................................................................
adres mieszkania
Telefon kontaktowy do właściciela ........................ ...............................................................................
Oświadczam, że w mieszkaniu o podanym wyżej adresie zamieszkuje /wynajmuje/ niżej podana ilość
osób:

L.p.

Ilość osób (słownie)

Znany mi jest art. 61 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, że „w razie awarii wywołującej szkodę lub
zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie
udostępnić lokal celem usunięcia awarii” i w przypadku zaistnienia takiego przypadku i mojej nieobecności
należy kontaktować się z:

1. …………………….……………………………
/imię i nazwisko/

…………………………………
nr telefonu

2. ……………….…………………………………
/imię i nazwisko/

………………………….………
nr telefonu

Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię do
Urzędu Miasta Krakowa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie
Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za którą właściciel ponosi
odpowiedzialność karno-skarbową, co oznacza, że udzielenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może
spowodować egzekucję skarbową (art.54 i 56 Ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy). Skutki
egzekucji obciążają bezpośrednio składającego oświadczenie.
O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat będę każdorazowo
informować Zarządcę w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Spółdzielnia dokona korekty naliczeń od następnego miesiąca pod warunkiem zwrotu
identyfikatorów zgodnie z § 8 pkt 21 Regulaminu parkowania pojazdów na terenach SM „Nowy
Prokocim”, jeżeli takie były wydane.
Dane osobowe podane na piśmie są przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim”
z siedzibą w Krakowie ul. Kurczaba 25 wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych
z zarządzaniem nieruchomościami przez okres przewidziany w przepisach prawa oraz regulaminach
wewnętrznych. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia uzasadnionego
sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

................................
data

............................................
czytelny podpis właściciela

