DEKLARACJA_ILOŚCI_OSÓB
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r. poz 391 z póź. zm)
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
Termin składania
określonych w niniejszej deklaracji
Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK”
Miejsce składania deklaracji
ul. Siemońska 9 42-503 Będzin
Sposób składania deklaracji
Poczta, poprzez dozorcę lub email
Nazwa i adres siedziby organu
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”
właściwego do złożenia deklaracji
ul. Siemońska 9 42-503 Będzin
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podstawa prawna

korekta deklaracji (data zaistniałych zmian) ….....-.........-...........r ﬦ

pierwsza deklaracja ﬦ

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Właściciel, osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, najemca, osoba zajmująca
lokal bez tytułu prawnego*
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. OSOBA FIZYCZNA
1. Nazwisko

2. Imię

3. PESEL

4. Adres do korespondencji

5. Nr telefonu

6. adres e-mail

D. ADRES LOKALU W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY
Gmina
Ulica
1.

nr domu/nr lokalu

2.

Miejscowość
4.

3.

Kod pocztowy

nr telefonu

5.

6.

E. DOTYCZY OSÓB WYMIENIONYCH W CZĘŚCI B
1. Oświadczam, że w lokalu wskazanym w części D niniejszej deklaracji
zamieszkuje
1. Oświadczam, że w lokalu wskazanym w części D niniejszej deklaracji
zameldowanych jest
F. PRZYCZYNY ZMIANY

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

(Wyjaśnić w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji)

1. Urodzenie dziecka data _____/_____/________r.
2. Zgon, data _____/_____/______r
3. Zmiana miejsca zamiaszkania-przybycia z innej miejscowości..........................data ___/____/____r
Nazwa miejscowości

4. Zmiana miejsca zamieszkania-wyjazd do innej miejscowości............................ data___/____/____r
Nazwa miejscowości

5. Zmiana miejsca zamieszkania na obszarze gminy data_____/_____/_______r
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu
sądowym lub w iinym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity-Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz, 926, z
póź. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową
celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego

„GÓRNIK” w Będzinie danych dotyczących mojej osoby w

* - niepotrzebne skreślić

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

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

(miejscowość i data)

(własnoręczny podpis)
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