
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny/użytkowy 

Ja niżej podpisany/a adres zamieszkania ........................................................................... (imię i nazwisko) 

adres zamieszkania.................................................................................................................................... 
(adres)  
 

telefon kontaktowy ...................................................................................................................................  
( telefon)  

oświadczam co następuje:  

1)  w lokalu przy ul. .............................................................. w .................................................. na dzień  

............................................  roku zamieszkuje/ą........................ osoba/osób,  

2)  zobowiązuję się do:  
–  złożenia pierwszego oświadczenia o ilości osób zamieszkujących lokal w 
nieprzekraczalnym terminie do …………………………………. roku,  

–  poinformowania zarządcy nieruchomości o każdej zmianie ilości osób zamieszkujących 
lokal, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany, poprzez złożenie nowego oświadczenia,  

3)  dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą,  
4)  świadomy jestem, tego że:  

–  w przypadku złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym lub w 
przypadku niepoinformowania zarządcy nieruchomości o zmianie liczby osób 
zamieszkujących lokal, Gmina, działając na podstawie art. 6p oraz art. 6b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008, z późn. zm. ), ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości wynikającej z ilości 
faktycznie zamieszkałych w nieruchomości osób, przy czym opłaty nieuiszczone w 
wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  
–  pobranie dodatkowej opłaty, o której mowa powyżej, w wyniku złożenia przez osobę lub 
osoby składającą/e oświadczenia zawierające nieprawdziwe dane lub w przypadku 
niepoinformowania zarządcy nieruchomości o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal 
będzie uprawniało pozostałych właścicieli/użytkowników zamieszkujących lokale w danym 
budynku, do wystąpienia przeciwko tej/tym osobie/osobom z roszczeniami 
odszkodowawczymi,  
–  w przypadku niezłożenia oświadczenia, zarządca nieruchomości przy obliczaniu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględni ilość osób zamieszkałych w lokalu na 
podstawie danych będących w posiadaniu wspólnoty mieszkaniowej.  

 5) Oświadczam, że na podstawie art. 6 RODO wrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych 
przez firmę JOLMAR Nieruchomości Sp. z o.o. i jej pracowników w celach związanych z realizacją 
umowy zarządzania/administrowania nieruchomością wspólną. 
 
 
                                                                                 …………………………………………… 
                                                                                                    podpis właściciela 
 
..................................., dn……………………………… 
 
Oświadczenie prosimy odesłać na adres administratora:  
JOLMAR Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Waniliowa 44, 62 – 023 Kamionki 
lub e-mail: biurojolmar@gmail.com 
 
Z góry uprzejmie dziękuję. 


