
Warszawa, dnia................... 

 

 

D E K L A R A C J A 

 

Adres lokalu w Zasobach Spółdzielni, którego dotyczy deklaracja: 

............................................................................................................................. 

Dane osobowe osoby uprawnionej do złożenia deklaracji: 

………………………………………………………………………………………….. 

Będąc świadomym treści ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z pózn. zm)  niniejszym oświadczam, że: 

 

W wymienionym powyżej lokalu stale nikt nie zamieszkuje, lokal jest wyłączony z 
eksploatacji. W lokalu nie jest prowadzone gospodarstwo domowe, i tym samym lokal 
nie generuje odpadów komunalnych. 

 

Gospodarstwo domowe prowadzę pod adresem: …………………………………………. 

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

 

Jednocześnie zobowiązuję się, że o zmianach podanych w oświadczeniu, które mają 
wpływ na powstanie opłat za gospodarowanie odpadami będę każdorazowo 
informował/a w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.  

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie niezbędne jest S.M. „Centrum 
–Wola” na potrzeby ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 

 ........................................................................................................................... 

       Data i Podpis 

 

 

VERTE 

  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Centrum -Wola” z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 11, nr tel.  
22 632 27 50, 22 632 97 63, e-mail:sekretariat@smcentrumwola.pl. 
b) dane przetwarzane są w celu realizacji uprawnień wynikających z 
przepisów, w szczególności ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, z dn. 19.09.1982r. Prawo Spółdzielcze, z dn. 07.07.1994r. 
Prawo budowlane, z dn. 24.06.1994r. o własności lokali, z dnia 13.09.1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art.6 ust.1 b i c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r. 
oraz Statutu Spółdzielni. 
c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy 
wskażą podstawę prawną i interes prawny, 
d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia 
obowiązku administratora wynikającego z przepisów ustawy, szczególnie jako 
zarządu powierzonego w trybie art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz do czasu upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń, 
e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych: 
f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem 
zawarcia umowy; 
h) osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, 
konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez 
administratora zadań ustawowych i statutowych. 


