Przemyśl, dnia...................................................
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA / WŁAŚCICIELA / NAJEMCY LOKALU
Ja .................................................................................. oświadczam, że w lokalu mieszkalnym
(imię i nazwisko)

przy ulicy .................................................................... w Przemyślu zamieszkuje ............ osób
(adres wraz z numerem mieszkania)

Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Przemyską Spółdzielnię
Mieszkaniową do Urzędu Miasta Przemyśla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
888 z późn. zmianami) za którą właściciel ponosi odpowiedzialność karno-skarbową co oznacza, że udzielenie informacji
niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art.54 i art.56 ustawy z dnia 10 września
1999 r. - Kodeks karny skarbowy). Skutki egzekucji obciążą bezpośrednio składającego niniejsze oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonym przeze mnie dokumencie dla
potrzeb
niezbednych
do
realizacji
procesu
rozliczeń
i
windykacji.
Uwaga
Właściciel/użytkownik/najemca lokalu zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania w terminie niezwłocznym tj. do 7 dni
każdorazowych zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących w lokalu.

………………………………………………
numer PESEL

………………………………………………
numer telefonu

………………………………………………
adres e-mail

………………………………………………
czytelny podpis
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