
 

Formularz XXXIV/Wersja 2/Data wydania 2016-08-10 

 

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

        ul. Grunwaldzka 12 

        85-236 Bydgoszcz 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a 

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

 

oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ulicy: 

 

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

 

od …………………………… 
             / miesiąc, rok / 

 

zamieszkiwać będzie       ......................  osoba/y/osób 

przebywać będzie psów                  …………….. 

 

deklaruję selektywne       zbieranie odpadów – osób ……………. 

deklaruję nieselektywne  zbieranie odpadów – osób ……………. 

 

Jednocześnie deklaruję następującą ilość zużycia wody ( w celu ustalenia zaliczki ) 

 

woda ogółem (c.w. + z.w. )   ............................ m
3
/ m-c 

 

w tym podgrzanie wody  .............................. m
3
/ m-c 

 

Dane kontaktowe w razie awarii w budynku lub lokalu: 

 

Tel. ...............................................  e-mail: .................................................................................. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zarządzania nieruchomością ( zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2016 r. poz.922 z późn. zm. ). 

 
 
Bydgoszcz ...................................     .......................................... 
                           czytelny podpis 

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

/ potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni / 

 
UWAGA! 
Zgodnie z § 2 ust. 13  Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat  w Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalonego przez Radę Nadzorczą dnia 09.06.2016r: 

Przez osoby zamieszkałe w lokalu rozumie się osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby faktycznie 

przebywające w lokalu mimo nieposiadania aktualnego meldunku w tym lokalu. 

1. Ilość osób zamieszkujących dany lokal ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu posiadającego 

tytuł prawny. 

2. Zgłoszenie zmiany ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą od początku miesiąca następnego. 

3. Administracja osiedla weryfikuje złożone oświadczenie poprzez wywiad środowiskowy i opinię Rady Nieruchomości. 

4. Administracja osiedla może samodzielnie dokonać zmiany na podstawie pozyskanych informacji, po ich potwierdzeniu. 

5. Udowodnione przypadki niezgodności, będą obciążać użytkownika lokalu w bieżącym roku gospodarczym. 

6. Zasady określone w ust.1-5 odnoszą się odpowiednio do ustalania ilości psów przebywających w lokalu mieszkalnym. 

7. Gdy lokal mieszkalny, wg oświadczenia użytkownika, jest niezamieszkały lub zamieszkały przez osobę przebywającą czasowo, 

opłaty będą naliczane na jedną osobę za wyjątkiem opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

O wszelkich zmianach w zakresie ilości osób zamieszkałych w lokalu, deklarowanej ilości zużycia 

wody lub danych kontaktowych należy każdorazowo zawiadamiać właściwą administrację osiedla.

   


