Wrocław, dnia ......................................
.................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................

Otrzymuje:
1) NC a/a
2) TA a/a
3) KE a/a

(ulica, miejscowość)
....................................................................................
(nr telefonu)

..................................................................
(seria i nr dowodu osobistego, PESEL )

Zarząd SM „Nowy Dwór”
ul. Zemska 35
54-438 Wrocław

..................................................................
(wydany przez, dnia)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przyjmuję mieszkanie przy ul............................................................... na podstawie
........................................................................................................... z dnia..........................................................r.
Stan techniczny lokalu oraz przejmowanego pomieszczenia przynależnego (piwnicy/innych................ ),
elementów budowlanych oraz instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wod-kanalizacyjnej;
domofonowej, stolarki okiennej; podłóg; ścian i sufitów - jest mi znany i nie będę z tego tytułu zgłaszać roszczeń
do Sp-ni. Potwierdzam przejęcie piwnicy przynależnej do w/w lokalu mieszkalnego. W w/w mieszkaniu
zamieszkiwać będą:
(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

(data urodzenia)

1.............................................PESEL......................... ................................. ...........................
2.............................................PESEL.........................

................................. ..........................

3.............................................PESEL.........................

................................ ...........................

4.............................................PESEL.........................

................................ ...........................

5.............................................PESEL........................... ................................

..........................

Zgłaszam ilość posiadanych psów …….
W wypadku awarii urządzeń znajdujących się w moim mieszkaniu podczas mojej nieobecności, proszę
kontaktować się z ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu)

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Ponadto moje dane osobowe zostaną umieszczone w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. O zmianach w niniejszym oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat oraz zmianę
danych właściciela lub użytkownika będę pisemnie, każdorazowo i niezwłocznie informować Spółdzielnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Nowy Dwór” z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Zemskiej 35 w celu prowadzenia ewidencji osób zamieszkałych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Ponadto z chwilą przekazania moich danych osobowych, Spółdzielnia staje się ich
administratorem w myśl art. 7 pkt 4 ustawy. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi dostępie do moich danych
oraz możliwości ich poprawiania w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Podanie danych jest dobrowolne.
............................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenieposiadającej tytuł prawny do lokalu)

