OŚWIADCZENIE
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
miejsce złożenia:

Administracja Osiedla Nr 1 OSM, ul. gen. J Hallera 13A/26, Ostrołęka
Administracja Osiedla Nr 2 OSM, ul. H. Sienkiewicza 3/1, Ostrołęka

1. Adres lokalu: …………………………………………………………………………………………..…………………………………..
2. Imię i nazwisko składającego oświadczenie:…………………………………………………………………………………
(właściciel, współwłaściciel – odpowiednie podkreślić):
3. Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
a) pierwsze oświadczenie
b) korekta oświadczenia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Razem:

Imię i nazwisko osoby zamieszkałej*

………………………. osób
*PODANIE IMIENIA I NAZWISKA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ JEST DOBROWOLNE

5. Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkałych oraz stawki opłaty (Uchwała nr 357/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 14.12.2020 r.).
6. Oświadczam, że (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X"):
przyjmuję stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,50 zł
za mieszkańca i zobowiązuję się gromadzić odpady w sposób selektywny (Uchwała
nr 357/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14.12.2020 r.).
osoby zamieszkujące lokal posiadają Kartę Dużej Rodziny, wobec tego przyjmuję stawkę
10,00 zł za mieszkańca i zobowiązuję się gromadzić odpady w sposób selektywny
(Uchwała Nr 358/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 14.12.2020 r.).
7. Oświadczam, że zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Spółdzielni o każdorazowej
zmianie liczby osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu w ciągu 7 dni od wystąpienia takiej
okoliczności poprzez ponowne złożenie niniejszego Oświadczenia.
8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
pod rygorem odpowiedzialności karnej.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji uchwał Rady Miasta Ostrołęki, dotyczących gospodarowania odpadami
na terenie Miasta Ostrołęka.
10. Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Ostrołęcka
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka. Dane osobowe członków
Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, przetwarzane są przez OSM wyłącznie
dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy „Ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 roku, ostatnia zmiana z dnia 20 lipca 2017
roku Dz. U. 2017.1596, dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami
(pełna treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się na stronie internetowej:
http://osm-ostroleka.pl/rodo/)
Ostrołęka, dnia ……………………………

……….……………………………………………………
/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

