
  Wołomin, dnia……………………………… 

……………………………………………………………………………………..                   
(IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO) 

 
……………………………………………………………………………………… 
(ADRES ZAMIESZKANIA) 

 

…………………………………………………………………………………….. 
(TELEFON KONTAKTOWY) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE * 

o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu 
 
 
 

Oświadczam, iż w lokalu mieszkalnym nr  ………… położonym w nieruchomości …......... 

przy ul…………………………....…od dnia......................  zamieszkuje...............osoba/osób 

/osoby 

  

 Niniejszym zobowiązuje się do informowania Zarządu o każdej zmianie liczby osób zamieszkałych 
i zameldowanych w lokalu w terminie do 14 dni od dnia ich zaistnienia. Korekty naliczeń  
o zmniejszeniu ilości nie będą dokonywane za okresy wsteczne 

 
Jednocześnie jako posiadacz prawa do mieszkania oświadczam, że zobowiązuje się w imieniu swoim i 
osób wspólnie ze mną zamieszkałych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zostałem /am 
powiadomiony/a, że w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów poniosę zwiększoną stawkę opłaty 
w wysokości 62 zł od osoby. 

 
  

………………………………………………………. 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 

INFORMACJA 

 
SM "Gwarek" informuje mieszkańców, że o każdej zmianie w ilości osób zamieszkałych w lokalu należy niezwłocznie 

powiadomić Spółdzielnię. Przypominamy, że zgodnie z Uchwała RM Wołomina z dnia  

23 listopada 2021 r od ilości osób naliczane są opłaty z tytułu wywozu śmieci. Od rzetelności podanych informacji w 

znacznym stopniu zależy roczne rozliczenie kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych można 

pobrać osobiście w Administracji Osiedla lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Spółdzielni. Zmiana liczby 

zamieszkałych osób w lokalu obowiązuje od miesiąca w którym złożono oświadczenie, jeżeli złożone zostało nie później 

niż do 20 dnia danego miesiąca lub od następnego miesiąca. Korekty naliczeń o zmniejszeniu ilości osób 

zamieszkałych nie będą dokonywane za okresy wsteczne. 
 

 
*) Oświadczenie składane jest w związku z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2013 r. poz. 

1399 z późn. zm.) 
**) Na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. –Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z 

późn. Zm.) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia  mieszkaniowa 

może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal  podania danych niezbędnych 

do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


