
Załącznik  nr 2 do Regulaminu ustalania i pobierania opłat manipulacyjnych w  SM „Polne” w Lubinie za 
czynności dokonywane na wniosek członków bądź osób nie będących członkami Spółdzielni  – uchwała  nr 
86/2018 Zarządu  Spółdzielni z dnia 17.04.2018 roku   

 Lubin, dnia …………….............. 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu kontaktowego  

 
OŚWIADCZENIE OSOBY  POSIADAJĄCEJ  TYTUŁ  PRAWNY  DO  LOKALU  MIESZKALNEGO  

 (lub zajmującej lokal bez tytułu prawnego) 
 
Ja niżej podpisany …………………………………….............................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym seria …………… numer ……………………..   oświadczam, że w lokalu 

mieszkalnym przy ul. …………………………………………………….….... w Lubinie zamieszkują 

następujące osoby : 

LP Imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

W przypadku większej ilości osób -  prosimy o wykorzystanie miejsca na odwrocie oświadczenia 
Razem osób zamieszkujących w lokalu:   …………  (suma w formie liczby) 
 
SEGREGACJA ODPADÓW: TAK/NIE*   * niepotrzebne skreślić 
1. Przyjmuję do wiadomości, że opłaty za użytkowanie lokalu zależne od liczby osób zamieszkujących w 

lokalu będą naliczane od ilości osób zgłoszonych. 
2. Oświadczam, że podane informacje o stanie osób zamieszkujących w lokalu są zgodne ze stanem 

faktycznym.             
3. W przypadku nieujawnienia wszystkich osób zamieszkujących w lokalu, spółdzielnia po uzyskaniu 

informacji o tym fakcie naliczy opłaty  z uwzględnieniem  wszystkich osób za odpowiedni okres wsteczny, 
wraz odsetkami. 

4. Zobowiązuję się każdorazowo informować na piśmie spółdzielnię o wszystkich zmianach w ilości osób   
zamieszkujących  w lokalu podanych w niniejszym oświadczeniu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. 

5. Zmiana opłat za użytkowanie mieszkania, wynikająca ze zmian w ilości  zamieszkałych osób następuje w 
miesiącu złożenia pisemnej informacji/oświadczenia. 

6. Przyjmuję do akceptującej wiadomości, że przesyłanie korespondencji  przez Spółdzielnię na podany adres 
wiąże się z ponoszeniem zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej w wysokości ……..…. zł/lokal miesięcznie. 

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

                            czytelny  podpis  składającego oświadczenie 
 
Zgodnie z art. 4 ust.6, 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku ( t.j. Dz. U. 2013  
poz.1222 z późn. zm.) odpowiedzialność za opłaty z tytułu użytkowania lokalu ponoszą solidarnie wraz               
z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu         
(z wyjątkiem zstępnych pozostających na ich utrzymaniu ) za cały okres ich zamieszkiwania. 
Informacje uzyskane na podstawie niniejszego oświadczenia będą przetwarzane przez spółdzielnię wyłącznie w celach 
związanych z działalnością spółdzielni i chronione zgodnie z ustawą z 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2018 roku  poz.1000).  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
internetowej www.smpolne.lubin.pl w zakładce „O Spółdzielni” - Polityka prywatności. 

 


