
 

             OŚWIADCZENIE O ZMIANIE 
       liczby osób zamieszkałych w lokalu 

 
dotyczy ustalenia opłat za wywóz odpadów komunalnych 

          Pouczenie 
 

1. W przypadku zmniejszenia liczby osób nie dokonuje się korekty za okresy wsteczne.  W przypadku zwiększenia liczby 
osób opłata obowiązuje od daty zaistnienia zmiany. 

 
2. Złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o stanie ilości zamieszkałych osób jest zagrożone sankcją :  

Art. 286 § 1 kodeksu karnego  
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub 
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 
3. Na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach obowiązuje selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych.  Zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 19). 
 

4. Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 
125a. Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, związanych z zarządzeniem 
nieruchomościami a w wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; uchwały nr XLVII/871/17 
Rady Miasta Katowice, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach i regulaminów uchwalonych na jego 
podstawie, i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. 
Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem 
rodo@smgornik.katowice.pl lub listownie na adres podany, jako adres siedziby firmy, a także w dostępne są w 
Regulaminie Ochrony Danych Osobowych dostępnym na stronie  internetowej Spółdzielni  pod adresem 
https://smgornik.katowice.pl. 

 
  

Na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późn. zm); 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice przyjętego uchwałą nr XLVII/871/17 Rady Miasta 
Katowice; uchwały nr XIV/332/19 Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 
 
Ja niżej podpisany:      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam, że w mieszkaniu przy ul. …………………………………………………………. nr budynku   ………………… nr lokalu   ………………… 
 
zamieszkuje/ą     ………………………osoba/osoby.  
 
Zmiana nastąpiła w dniu:  
 
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią pouczenia 
 
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w oświadczeniu ilości osób faktycznie zamieszkujących lokal złożyć 

nowe oświadczenie w terminie do 3 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.  
 
                 
 
        

 (data i podpis) 
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