
Wzór nr 6 

 

Szczecin, dnia ............................... 
 
................................................................. 

   (imię, nazwisko) 
 
................................................................. 
                        (adres) 
 
................................................................. 
 
 
................................................................. 
    (telefon i adres do korespondencji) 
 
 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” 

 ul. Ofiar Oświęcimia 6  

 71 – 503 Szczecin 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

* □  składane po raz pierwszy                 * □  korekta oświadczenia 

  

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul. ................................................................ 

zamieszkuje  osób …………………………………………………………………………………………… 

 
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść uchwały Rady Nadzorczej SM „Śródmieście” 
nr 60/2013 z dnia 13.12.2013 r. dotyczącej sposobu rozliczania kosztów związanych  
z eksploatacją lokalu, ustalanych na podstawie liczby osób w nim zamieszkujących. W przypadku  
niezłożenia oświadczenia w zakreślonym terminie ponoszę pełną odpowiedzialność prawną  
za podanie niezgodnej z rzeczywistością liczby osób faktycznie zamieszkujących w wyżej 
wymienionym lokalu, z wykluczeniem spośród członków Spółdzielni włącznie (§ 20 statutu 
Spółdzielni). Zobowiązuję się nadto do każdorazowego informowania Spółdzielni o zmianie 
dotyczącej liczby osób zamieszkujących w lokalu, w terminie 7 dni od jej zaistnienia. Oświadczenie  
składa osoba posiadająca tytuł prawny do mieszkania. Oświadczenie wypełnione należy 
przekazać do Administracji Osiedlowej lub w sekretariacie S.M. Śródmieście , pok 16, w godz. 
poniedziałek 9°°-17°°, pozostałe dni robocze tygodnia od godz. 7°°-15°°. 

 

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

(data i podpis składającego oświadczenie) 

   
*zaznaczyć właściwe pole 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Szczecinie (71-503), ul. Ofiar Oświęcimia 6 informuje, że jest administratorem danych 
osobowych członków oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków                      

i uprawnień wynikających z przepisów prawa w szczególności w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń dotyczących kosztów związanych             

z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego. 
Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 

16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz innych przepisów 
szczególnych.” 

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” informuje, że podanie  danych osobowych dotyczące nr telefonu jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani 

prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania” 

Oświadczam, że zapoznałem /-am się  z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Śródmieście” w Szczecinie moich danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych, i bieżących kontaktów 

telefonicznych oraz przesyłania korespondencji. 

 

 

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

                                                                                                                                                               (czytelny podpis) 


