
OŚWIADCZENIE - DEKLARACJA 
A. Miejsce i cel złożenia oświadczenia: Spółdzielnia Mieszkaniowa „LAZUROWA” 

ul. Rozłogi 8 
01-310 Warszawa 

Cel złożenia oświadczenia 

Deklaracja pierwsza  Deklaracja zmieniająca   

B. Dane właściciela lokalu 
Nazwisko i imię / Nazwa firmy Pesel/NIP 

 
 

           

Numer telefonu 

 
 

                             

E-mail 

 
 

                             

C. Adres lokalu 
Ulica  

Sternicza 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
Miejscowość 

Warszawa 
Kod pocztowy 

01-350 

D. Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres lokalu) 
Ulica  

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 

E. Oświadczenie o liczbie zamieszkałych osób (dotyczy lokali mieszkalnych) 

Oświadczam, że w lokalu zamieszkuje/po zgłoszonej zmianie* zamieszkiwać będzie następująca 
liczba osób (proszę wstawić X we właściwym polu): 

Jedna osoba  Dwie osoby  Trzy osoby   

 
 

                            

Cztery osoby i więcej  Lokal niezamieszkały   

F. Deklarowana liczba opróżnień pojemnika o danej pojemności w miesiącu  
(dotyczy lokali użytkowych)                                   w pole wpisać ilość sztuk wybranego pojemnika 

120 l -   240 l -   660 l -   770 l -   1100 l -    

                              

3500 l -   Powyżej 3500 l: poj.   Poj.    

E. Sposób zbiórki odpadów (wstawić X we właściwym polu): 

selektywne  nieselektywne   
Zobowiązuję się każdorazowo powiadamiać Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” o zmianie danych 
wskazanych w niniejszym oświadczeniu w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 

Przedmiotowe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we właściwym Urzędzie Dzielnicy 
m.st. Warszawy w trybie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku.  
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności uchwala Rada Miasta st. Warszawy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”  
w zakresie zarządzania nieruchomością zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. 
Oświadczam, iż jest mi wiadome, że podanie danych jest dobrowolne, a także, że mam prawo dostępu  
do treści swoich danych w celu ich poprawiania bądź i uaktualnienia. 

Data wypełnienia (DD-MM-RRRR) Czytelny podpis 
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