
                                                                                                                                                              (Obowiązuje  od dnia 15.11.2021 r. ) 

……………………………………… 
    (imię i nazwisko) 

 
……………………………………… 

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

   (telefon kontaktowy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że w moim lokalu mieszkalnym przy ul. …………………………………….. nr 

…..…m…………. w Pile  od dnia ………………… zamieszkuje (ą) ……... osoba/osoby/osób, tj.*: 

 osoby ….....…………………………………. ur. ………………… uwagi ………………....... 

 osoby ….....…………………………………. ur. ………………… uwagi ………………....... 

 osoby ….....…………………………………. ur. ………………… uwagi ………………....... 

 osoby ….....…………………………………. ur. ………………… uwagi ………………....... 

*  podanie danych jest dobrowolne 

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w ww. lokalu zobowiązuję się do pisemnego 
powiadomienia o tym fakcie PSM L-W w Pile  w terminie 7 dni. 
Ponadto wnoszę o: ** 

 zmianę zaliczki na wodę  z ………… m3   na………….…m3  / pozostawienie bez zmian 

 zmianę zaliczki na ciepłą wodę  z ………... m3  na………. m3 / pozostawienie bez zmian / nie              
                                                                                                                                                   dotyczy 
**  niepotrzebne skreślić 
 
Podstawa prawna: 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości danych co do liczby osób mieszkających, zobowiązuję się do pokrycia należności wraz         z 

odsetkami za  5 lat wstecz zgodnie z § 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2021 r. poz. 1540). 

Oświadczenie złożono pod rygorem skutków określonych w przepisach prawa za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub 
zatajenie prawdy. 
 

Piła, dnia …………….     …………………………………… 
         (Czytelny podpis właściciela lokalu) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Pile w celach związanych z 
działalnością Spółdzielni moich danych osobowych znajdujących się w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, 
księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1). 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną służącą do przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.psm.pila.pl – zakładka „akty prawne”. 
 
   
         …………………………………………… 
          (podpis) 

Wypełnia pracownik Spółdzielni 

 

Zgodnie z oświadczeniem właściciela lokalu proszę o wprowadzenie wyżej wymienionych zmian od 
dnia………………………Liczba zamieszkałych osób uległa zmianie z ……… na ……..… 
 
 
Piła, dnia ………………...     …………………………………… 
                             (Pieczątka i  podpis pracownika Spółdzielni) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zmiana została wprowadzona do systemu naliczeń opłat czynszowych. 
 
 
 
Piła, dnia ……………….     ……………………………………… 
         (Pieczątka i  podpis osoby wprowadzającej zmianę) 


