
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB DO NALICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA GOSPODARSTW JEDNOOSOBOWYCH 

 
Ja, ………………………………………………………..………..………………………………..…………….…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

zam. ……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………. 

Oświadczam, że lokal mieszkalny numer …..…….………. położony w budynku nr ……….….……. 

przy ul. …………………………………………………………………..w Radomiu, od dnia …………………………………………… 

ZAMIESZKUJE 1 OSOBA. W związku z tym wnioskuję o naliczenie opłaty za odpady 
komunalne dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późniejszymi zmianami, 
tekst jednolity D.U z 2017r, poz. 1289, 2056) 

 Uchwała Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2015r. 
 

Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ilości osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu 

mieszkalnym poinformuję Spółdzielnię w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana składając pisemne 

oświadczenie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy 

podane przeze mnie dane lub informacje, okażą się nieprawdziwe. 

KLAUZULA INFORMACYJNA (zmiana ilości osób) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego 
(RSM) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000085072, NIP 796-003-59-52. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail p.iod@rsm.radom.pl, kontakt ze Spółdzielnią: 
zarzadrsm@rsm.radom.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przepisów dotyczących zarządzania 
nieruchomością, w tym: 
a. Do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U z 2012r, poz. 

391, z późn.zm), 

b. Naliczenia opłat za użytkowanie lokalu na podstawie art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 

Statutu Spółdzielni i Regulaminów wewnętrznych, 

c. Prowadzenia rejestru członków zgodnie z §8 Statutu Spółdzielni i ewidencji lokali, 

d. Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Nie podanie danych skutkować będzie 
brakiem możliwości wykonywania przez administratora swoich obowiązków prawnych związanych z zarządzaniem 
nieruchomością.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez 
Spółdzielnię, a następnie w celach archiwalnych na podstawie przepisów prawa lub wewnętrznych uregulowań 
Spółdzielni. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku 
z realizacją usług informatycznych, usługi prawniczej, usług zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych 
i mienia, a także innym podmiotom, które będą wykonywały usługi remontowo – budowlane na rzecz Spółdzielni. 
Spółdzielnia może również udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 

DATA ……………………………..                        PODPIS …………………………….. 

Stwierdzam własnoręczność podpisu 

Pana (i) ……………………………………………………………..Zam. …………………………………………………………………. 

Na podstawie okazanego dowodu osobistego. 

Podpis i pieczątka pracownika Spółdzielni ………………………………………………………….  

mailto:zarzadrsm@rsm.radom.pl

