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                                                    O Ś W I A D C Z E N I E 
 
o liczbie osób zamieszkałych w lokalu od dnia …………..………. jako podstawa do ustalenia 
opłat za wywóz nieczystości stałych.                                                          
 
Nr lokalu ………przy ul………………………………………………….w Łodzi,  
 
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują ..….. osób/osoby 
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują niżej wymienione osoby – podanie danych 
jest dobrowolne 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o osobach zamieszkujących lokal przez Łódzką 
Spółdzielnię Mieszkaniową w celach czynszowo-windykacyjnych: 

L.p Imię i nazwisko Data urodzenia   
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
 

nr tel.* ....................................... e-mail*.....................................................  
*podanie danych jest dobrowolne.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o nr telefonu i/lub adresie e-mail w celach kontaktowych 
i obsługi przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową 

 

Oświadczam również, że o zmianach liczby osób zamieszkałych w lokalu wskazanym  
w oświadczeniu będę każdorazowo informował/a administrację osiedla w terminie siedmiu dni od 
dnia zaistnienia tych zmian. 
Przyjmuję również do wiadomości, że niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje przyjęcie do 
obciążenia z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów liczby osób ujętych w ewidencji 
spółdzielni stosowanej dotychczas przy naliczaniu opłat za używanie lokalu. 
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam ponadto, że wyrzucane odpady będą: 

Segregowane- 24,00 zł/osoba □ 
 
 
Łódź, dnia ……………………                                  ………………………………………… 
                                                                                   ( czytelny podpis osoby mającej prawo do lokalu) 
Pouczenie: 
1. Świadome wskazanie nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących w lokalu, które spowoduje zaniżenie 

opłaty eksploatacyjnej, może narazić składającego oświadczenie na odpowiedzialność karną z art. 286 § 
1 Kodeksu Karnego. 

2. W wyniku zmiany ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Łódzka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana do wprowadzenia i stosowania nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi ( śmieciami ). 

3. W przypadku niezłożenia niniejszego oświadczenia w Administracji bądź w Zarządzie Spółdzielni  
podstawą do naliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych, będzie ilość osób wynikająca z danych 
Administracji a opłaty będą naliczane jak za nieselektywną zbiórkę odpadów. 

4. Oświadczenie należy złożyć w Administracji osiedla lub w Sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

 



Strona 2 z 2 
 

 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w podanym wyżej zakresie przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w  Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres email: 
biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie swobodnego 
przepływu takich danych i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z realizacją przez 
Spółdzielnie niniejszego pisma/oświadczenia. 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie  
z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, w tym Sąd 
wieczystoksięgowy, 

5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 
……………………………………………………………………..... 
Podpis Członka Spółdzielni/Właściciela lokalu 

 


