
 

 

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” 

ul.Nadbystrzycka 11 

20-618 Lublin 

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym,
**

 

Zlokalizowanym przy ul.Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.    nr bud.  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. nr 

mieszkania Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.; 2 0- Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Lublin, 

do naliczeń opłat, obowiązujących użytkowników lokali mieszkalnych 
Liczba osób deklarowana w „Oświadczeniu o liczbie osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym do naliczeń 

opłat, obowiązujących użytkowników lokali mieszkalnych” będzie służyła jako podstawa do ustalenia wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, eksploatację dźwigu w budynku wyposażonym w dźwig oraz 

ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zużycia gazu w budynku bez indywidualnego opomiarowania 

instalacji gazowej. 

1.  Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

   ☐   pierwsze oświadczenie                        ☐    zmiana danych podanych w oświadczeniu 

2. Termin składania pierwszego oświadczenia: z datą załatwiania formalności związanych z nabyciem prawa do 

lokalu mieszkalnego. Opłaty wynikające ze złożenia oświadczenia obowiązują od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

3. Termin składania zmiany danych podanych w oświadczeniu: niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 

zaistnienia zmiany danych podanych w oświadczeniu. Opłaty wynikające ze złożenia oświadczenia obowiązują od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono zmianę danych podanych w oświadczeniu. 

4. Dane identyfikacyjne osoby składającej oświadczenie (właściciela lokalu/użytkownika lokalu/pełnomocnika 

użytkownika lokalu)
*
         

1) imię: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 2) nazwisko: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

3) adres do korespondencji:( jeśli adres jest inny niż adres lokalu)  

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

4) tel. kontaktowy: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.    
******

  5) e-mail: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.       ******
 

5. Zobowiązuję się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. ******* 
zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin 

6. Oświadczam, że liczba osób zamieszkujących w przedmiotowym lokalu mieszkalnym wynosi:
3 

 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  słownie: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

7. Oświadczam, że w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących w przedmiotowym lokalu 

mieszkalnym, zobowiązuję się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany, do dokonania 

pisemnej zmiany danych podanych w oświadczeniu. 

Przyjmuję do wiadomości, że zmiana ta będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożono zmianę danych podanych w oświadczeniu zgodnie z § 9 ust. 5  Regulaminu 

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Pracowniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie Uchwała nr 71/2004 Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” z dnia 

28-10-2004r. z późn.zm.  

8.Rezygnuję z otrzymywania książeczki opłat czynszowych TAK ☐ / NIE ☐(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. ****
 

 

 

           Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
    (data wypełnienia oświadczenia)                                                    (czytelnie Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 
VERTE 

 

 

 



 

 

Informacja wynikająca z obowiązku administratora, 
o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ***** 
1) Administratorem podanych danych osobowych w powyższym formularzu Oświadczenia jest Pracownicza 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, pod adresem: 20-618 Lublin, 
Nadbystrzycka 11, numer telefonu:81-525-10-31, adres e-mail: psm@kolejarz.lublin.pl. 

2) kontakt z Insp. Ochrony Danych  ns@kolejarz.lublin.pl  
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia opłat, obowiązujących użytkowników lokal mieszkalnych, 

identyfikacji osoby składającej oświadczenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.**, w zakresie: zbierania, utrwalania, przechowywania, 
opracowywania, zmieniania, udostępniania, usuwania, w sposób: konwencjonalny (w formie papierowej) i w 
systemie informatycznym. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są 

przetwarzane. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
3) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

Podanie danych osobowych dotyczących liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym jest 
obowiązkowe i wynika z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z art. 
6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Potwierdzam, że zapoznałam/łem
*
 się z powyższą informacją. 

 

………………………………………………………………………………………. 
(data i czytelnie Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Tożsamość składającego oświadczenie zweryfikowano na podstawie dowodu tożsamości: dowodu 

osobistego/paszportu/innego dowodu 
*
 

Data i podpis przyjmującego oświadczenie: … ............................................................................................................. .... 
 

* niepotrzebne skreślić                  

** dotyczy także lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego 
 *** podać liczbę osób bez względu na wiek i pokrewieństwo, biernie lub czynnie uczestniczących w życiu i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 
**** Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez PSM „Kolejarz” do Urzędu 

Miasta Lublin deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku (j.t. Dz. U. 2018 poz 1454 z póź. zm.) za którą właściciel ponosi odpowiedzialność karno - skarbową, tzn., 

że udzielenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art.54 i art.56 ustawy z dnia 

10.09.1999r. - Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U.2018 poz 1958 z póź. zm.). Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio 

składającego oświadczenie.                  
*****  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.). 

******  podanie tych danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy mieszkańcem a Spółdzielnią. 

******* Podstawa prawna oświadczenia 
1. Art.5 ust.1 pkt.3 i art 6 n ust. pkt 3 Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 

poz. 1454 / póź. zm.); 
2. Uchwały Rady Miasta Lublin: 

a) Nr 485/XVIII/2016 z. dnia 19 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Lublin będąca załącznikiem do obwieszczenia nr 4/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 09.03.2018 poz. 1017); 
b) Nr 652/XX/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 596/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 

kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 03-07-2020 poz. 3571); 

c) Nr 651/XX/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 03-07-2020 poz. 3570). 


