
OŚWIADCZENIE 
O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 

1. w celu  ustalenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  za  dźwig,  gaz  w  budynkach  wyposażonych w 

zbiorcze gazomierze, zimną wodę i kanalizację oraz podgrzanie wody w lokalach nie wyposażonych w wodomierze. 

 

 2. Dzień     –    Miesiąc       –     Rok       podpisania oświadczenia 
_____       -       _____       -    _____ 

3. Nazwa i adres siedziby, gdzie należy złożyć oświadczenie: Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko 
– Własnościowa, ul. Obrońców Westerplatte 6a w Płocku bądź Administracja Osiedla   

  4. PODSTAWA SKŁADANIA OŚWIADCZENIA - art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 2010) w zw. z Uchwałami Rady Miasta Płocka oraz Regulaminu rozliczania 

kosztów eksploatacji i utrzymania oraz ustalania opłat za korzystanie z lokali w PSML-W w Płocku, uchwalonego przez Radę 

Nadzorczą w zw. z § 41 i 42 Statutu PSML-W uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. 
 5.  Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć – „X” – właściwy kwadrat) 

□ Pierwsze oświadczenie   □ Korekta oświadczenia (data zaistnienia zmian) ____-____-_______   

A.DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM LOKALU,  W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY     
    KOMUNALNE 
Nazwisko  Pierwsze imię , drugie imię  

Identyfikator PESEL/REGON (niepotrzebne skreślić)  Adres e-mail: 

(numer PESEL wpisują do oświadczenia osoby objęte 
 rejestrem PESEL w przypadku osób prawnych należy podać REGON) 

Nr telefonu: 

 

              PŁOCK 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole "X") 

  właściciel    własnościowe prawo    najemca, dzierżawca 

  

 współwłaściciel    lokatorskie prawo     bez tytułu prawnego 

  

B. ADRES KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres lokalu z części A. 

Kraj Województwo Powiat 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

Ulica Nr domu  Nr lokalu  

C. PODSTAWA DO USTALENIA OPŁAT naliczanych na osobę. 

  Liczba osób zamieszkałych w lokalu wskazanym w części A:  ………. Osób, a mianowicie: 
Imię i nazwisko Imię i nazwisko 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
 

D. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH -   od 01.02.2020 r. obowiązuje wyłącznie    
     selektywne gromadzenie odpadów . 
 

         

 



E. W LOKALU PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  (zaznaczyć odpowiednie pole „X”) 

11.  TAK  
Jeżeli zaznaczono poz.11 wówczas należy zaznaczyć również poz.13 bądź poz.14 

12.  NIE 

13.   generuje  odpady 
            komunalne w  lokalu  

14.  nie generuje odpadów 
      komunalnych  
 

Jeżeli  zaznaczono  poz. 13, należy wypełnić załącznik do oświadczenia dostępny w administracji osiedla, 
 a jeżeli  zaznaczono poz.14  należy wypełnić  część F. 

F. PISEMNE UZASADNIENIE /WYJAŚNIENIE  z określeniem rodzaju działalności - jeśli w części E została  
zaznaczona   poz. 14  

 
 
 
 
 
 
 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znany jest mi sposób selektywnego gromadzenia odpadów oraz, że odpady komunalne z lokalu będą 
zbierane w sposób  selektywny . Oświadczam również, że jestem świadomy, iż w przypadku niesegregowania odpadów 
opłata podwyższona będzie naliczana wszystkim mieszkańcom korzystającym z wyznaczonego miejsca do gromadzenia 
odpadów.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zobowiązuję się złożyć nowe oświadczenie (korektę) w terminie 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 
13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 04.05.2016, dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a tel. 24 262 34 39. 

2. PSML-W wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – kontakt email:  iod@psmlw.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f) RODO w celu związanym z 

realizacją obowiązków ustawowych i statutowych PSML-W. 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie 

niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W w związku z prowadzoną 
działalnością przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania 
dokumentów. 

6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu 
prawnego. 

7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO 

Oświadczam, że jestem świadomy/a iż podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi odpowiedzialność prawną i 

skutki finansowe. 

 

Powyższe dane, jako zgodne z faktycznym zamieszkaniem, potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………….…..a)         

(miejscowość)                                          (data i czytelny podpis)          i        PESEL …………………………………………… 

                                                                                                                        
a) podpis jednej z osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za lokal 

  

 

 


