
 

…………………………………..          Grójec, dnia …………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………......... 
         (adres) 

 

…………………………………. 
    (telefon i adres do korespondencji) 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 82A i 

Słowackiego 82B 

           

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

składane po raz pierwszy               korekta oświadczenia  

 

 Pouczony o odpowiedzialności Karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 r. , Nr 88, poz. 553* – za zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że w mieszkaniu w Grójcu 

przy ul. ………………………………………………………………………..,  

zamieszkuje/ą ………………. ………...osób/a//osoby,  

zameldowane(ych) są /jest/…………… osób/a//osoby, 

Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Administratora Wspólnoty 

poprzez złożenie oświadczenia o każdej zmianie osób zamieszkałych i zameldowanych w/w 

lokalu do 14 dni od daty zmiany stanu osobowego. Korekta naliczeń opłat nie będzie  

dokonywana  za okresy wsteczne.  

Przyjmuję do wiadomości, że wysokość składników opłat zależnych od liczby 

zamieszkałych osób, naliczana jest od faktycznie zgłoszonych osób, zgodnie z 

obowiązującymi we Wspólnocie uchwałami. 

 

    

     …………………………………………. 

            (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 Zmiana wysokości opłaty  obowiązywać będzie od następnego miesiąca od daty złożenia Oświadczenia o zmianie liczby 

osób zamieszkałych w lokalu (decyduje data stempla wpływu do Administratora Wspólnoty). 

 Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez Wspólnotę Mieszkaniową Słowackiego 82A i 

Słowackiego 82B wyłącznie w celach ustalenia wysokości zaliczek na świadczenia rozliczane w oparciu o ilość osób i nie będą 

przetwarzane w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135) 

 Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 82A i Słowackiego 82B tel. 48-664-30-97 

lub 48 664 18-45. Informujemy, że na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych  przysługuje Państwu prawo dostępu 

do treści danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania. 

 

 
 
*Art. 233 § 1 – Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 

 

 


