OŚWIADCZENIE
I.

Oświadczam,

że

w

lokalu

mieszkalnym

położonym

w

Grudziądzu

przy ulicy .................................................................................................................

 w okresie od ............................ do ............................ *
zamieszkiwać będzie (niezależnie od zameldowania) ................... osoba (osoby).

 bezterminowo *
zamieszkiwać będzie (niezależnie od zameldowania) ................... osoba (osoby).
Jestem świadomy/a, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do:
 naliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu opłat zależnych od ilości osób zamieszkujących w lokalu,
 złożenia przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).
O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu zobowiązuję się
poinformować Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu w terminie 7 dni
poprzez złożenie oświadczenia we właściwej administracji osiedla lub w Biurze
Obsługi Interesanta, ulica Moniuszki 13, parter – pokój nr 1.

II. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji (w tym druków opłat)
ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu drogą elektroniczną, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), na adres e-mail:



TAK



NIE

........................................................................................................................................
e-mail (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

oraz powiadomień sms na numer telefonu ....................................................................



TAK



NIE

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grudziądzu o każdej zmianie adresu e-mail oraz numeru telefonu.

III. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na spisie lokatorów
na klatce schodowej, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922).



TAK



NIE

IV. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na domofonie przy
wejściu do budynku, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922).



TAK



NIE

Dane osoby składającej oświadczenie:
Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Adres zamieszkania: .....................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Grudziądz, dnia .......................................

.................................................................
.
czytelny podpis

..................................................................
podpis pracownika przyjmującego oświadczenie

UWAGA:
1. Oświadczenie składa osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu a w przypadku braku takiej osoby –
osoba, która utraciła tytuł prawny do lokalu (ewentualnie potencjalni spadkobiercy).
2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zweryfikowania zgodności treści oświadczenia ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności Spółdzielnia przyjmuje ustalenia uzyskane
w wyniku weryfikacji.
3. W przypadku gdy ze zmianą ilości osób wiąże się zmiana wysokości opłat nastąpi ona od
następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.
* właściwe zaznaczyć

