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OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/NAJEMCY LOKALU 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………...……...............……..… 
 
Adres zamieszkania  ul. ………………………………………................……. nr domu …….............nr mieszkania ............... 
 
..................................................................................…………................................................................................ 
 
Adres do korespondencji  ul. ………………………………………...........…. nr domu …........….… nr mieszkania …….......... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu …………………...........……………..…… Adres mail …………………………….......……………………………………… 
 
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują następujące osoby: 
 

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Jestem świadomy/a* odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. O zmianach w stanie 

podanym w oświadczeniu będę każdorazowo informował/a* zarządcę w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
 podane dane mają wpływ na wymiar opłat komunalnych a w związku z obowiązkiem składania przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, ilość osób 
wskazana w złożonym oświadczeniu stanowi podstawę do wymiaru opłaty z tego tytułu, 

 odpady z terenu nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób selektywny i deklaruję zbieranie 
odpadów w sposób selektywny i przekazywanie ich do wskazanych miejsc ich odbierania. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów , opłaty za gospodarowanie odpadami będą ustalane według wyższej stawki, obowiązującej dla 
odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny. Konsekwencje niedopełnienia w/w obowiązków 
obciążają solidarnie, korzystających wspólnie z pojemników. Oświadczam, że zostałem/łam* 
poinformowany/a* o miejscach ustawienia pojemników na odpady. 

 
 
 
 
……………………………………..………………                                                                           …………………………………………………… 
        miejscowość i data                                                                                                                podpis właściciela 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę  CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. (dalej CDI) 

adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, w celu zarządzania nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy 22.06.1994 
roku o własności lokali oraz zarządzania najmem. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili 
cofnięta. Administratorem Danych Osobowych jest CDI Jednocześnie przyjmuję informację, iż Administrator Danych 
Osobowych (CDI) ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD) na potrzeby zgłaszania wniosków i naruszeń związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych Plac Kościeleckich 3., 85-033 Bydgoszcz, adres email iod@cdi.net.pl. Dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą 
przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom CDI, jak 
też podmiotom udzielającym wsparcia CDI na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba 
wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz ma prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty CDI. Wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne. 
 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 

Bydgoszcz, informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

 
 

 

………………….……………………………………………………………….. 

                                                                                                                              data i podpis 


