
……….………………………………………………….…...                          Ogrodzieniec, dn. ……….…………………….r. 
(Nazwisko i imię głównego najemcy / właściciela lokalu) 

     
 
 

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu  
 
 
 
Świadomy/a odpowiedzialności prawnej za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych 

oświadczam, że na dzień ………………………. r. w lokalu przy ul. …………………………………….. ...../….. 

w  Ogrodzieńcu zamieszkuje/ą …….…….. osoba/osoby/osób (należy podać liczbę osób faktycznie 

zamieszkujących, a nie tylko zameldowanych*).  

W imieniu osób zamieszkałych, zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie z wymogami, 

przyjmując również do wiadomości, że brak segregacji może spowodować zwiększenie opłaty. 

 
 
 
*Uwaga! Jeżeli w lokalu zamieszkują na stałe osoby bez zameldowania, należy je również wykazać w oświadczeniu. 
Gdy zameldowanych pod danym adresem jest więcej niż faktycznie zamieszkałych (np. mieszkaniec wyjechał i przebywa 
na stałe pod innym adresem), właściciel/najemca lokalu nie jest obowiązany do zgłaszania takich osób w oświadczeniu. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Zarządcę w imieniu Wspólnoty 
Mieszkaniowej do gminy Ogrodzieniec deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jednocześnie przyjmuję na siebie obowiązek pisemnego powiadomienia Zarządcy o każdej zmianie liczby osób 
zamieszkałych w terminie 7 dni od jej zaistnienia. W przypadku złożenia oświadczenia o  zmianie liczby osób zamieszkałych 
po 10 dniu danego miesiąca, zmiana wysokości opłaty następuje od miesiąca kolejnego. Zmiany opłat nie będą dokonywane 
za okresy wsteczne.  

 
 
 

……………………………………………………………………. 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie, 

potwierdzający zgodność danych zawartych w oświadczeniu 

 
 
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych jest: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. z siedzibą: Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, NIP: 649-23-19-040, 
REGON: 386 210 758, KRS: 0000842087, adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl, zpiso@op.pl. 
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się z Administratorem na 
adres siedziby lub drogą elektroniczną. 
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3., odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


