Pruszków, dnia ………………………….
………………………………………….……………
(imię i nazwisko)
ul. Wołowskiego 2 m. ………………………….…..
05-803 Pruszków
tel. kontaktowy ………………………………………
mail ………………………………..…………………
OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM
Ja niżej podpisana/y, jako osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu:
1. Oświadczam, że od dnia ……………………………….. w wyżej wymienionym lokalu
zamieszkuje łącznie (niezależnie od zameldowania) …………. osoba / osób, a podane przeze mnie
dane zgodne są ze stanem faktycznym i prawnym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
2. Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania administratora Wspólnoty o każdorazowej
zmianie liczby osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu przez złożenie i przesłanie
oświadczenia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności.
3. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez
administratora Wspólnoty deklaracji ustalającej wysokość łącznej opłaty za odprowadzenie
odpadów do Urzędu Miasta Pruszkowa.
4. W imieniu osób zamieszkałych lokal, zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie
z wymogami, przyjmując równocześnie do wiadomości, że brak segregacji może spowodować
zwiększenie opłat.
……………..……….………………………………
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)
OBJAŚNIENIE:
1. Pod pojęciem osoby zamieszkującej, rozumie się osobę, która mieszka na terenie nieruchomości i wytwarza
odpady.
2. Pod pojęciem odpadów podlegających segregacji rozumie się: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal.
3. Powyższe, wypełnione i podpisane oświadczenie należy przekazać do biura administratora Wspólnoty –
CEE Property Administrator Sp. z o.o. (Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. uż. 31; 04-036 Warszawa,
pon. 1000 - 1800, wt. – pt. 800 - 1600) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: admin@pax.com.pl
po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
4. Zmiana wysokości opłaty za wywóz nieczystości obowiązywać będzie od następnego miesiąca od daty
złożenia w biurze administratora oświadczenia o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu
(decyduje data stempla wpływu).
5. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zmniejszającej liczbę osób zamieszkujących w lokalu
po 7-ym dniu danego miesiąca, obniżenie opłaty następuje od kolejnego miesiąca. Korekty naliczeń
zmniejszające ilości osób nie będą dokonywane za okresy wsteczne.
6. Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez CEE Property Administrator Sp. z o.o.
wyłącznie w celach ustalania wysokości zaliczek na świadczenia rozliczane w oparciu o ilość osób
i nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą przetwarzane w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
Prosimy o dopilnowanie tego obowiązku, ponieważ za osoby niezgłoszone płacą inni mieszkańcy
w budynku.

