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        Warszawa, dnia …………………… 

                                             Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”                                                                                         

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 11                                                                                                                                                                   

02-495 Warszawa 

Oświadczenie 

 

I. Dotyczy: zgłoszenia liczby osób zamieszkałych w lokalu stanowiące podstawę wyliczenia zaliczek  

na zimną i ciepłą wodę. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres lokalu 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego       Adres e-mail 

 

Ilość osób zamieszkałych w lokalu  

II. Dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. na postawie uchwały nr LVIII/1854/2021 Rady m.st. Warszawy  

z 17 grudnia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest od gospodarstwa 

domowego w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym w wysokości 85 zł. 

 

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana  jest w dwukrotnej wysokości stawek w/w opłat. 

Oświadczam, że: 

• zobowiązuję się do segregacji odpadów komunalnych, 

• wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

    

        

 ………………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

Zmiana jest aktualizowana od następnego miesiąca od daty jej złożenia. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 (zwane dalej 

RODO) informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„URSUS”, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 11, 02-495 Warszawa; 

2) w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail: dpo@rsmursus.pl lub pisemnie na adres spółdzielni wskazany w pkt. 1; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

 i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na spółdzielni obowiązków wynikających  

z Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210  ze zm.), 

Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 ze zm.) Ustawa z dnia 21 

czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 ze zm.) 

4) dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom 

uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.  

z 1983 r. Nr 38, poz. 173); 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu 

wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów 

wskazanych w pkt. 3; 

9) decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany,  

a dane nie będą profilowane. 

                         Zapoznałam/em się 

 

        

 ………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


