
 

                                                                                            
 
 

Administratorem Danych jest Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa Suwałkach .  

Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych z zarządzaniem 

nieruchomościami. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą dostępne są w 

Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: http://www.ssm.suwalki.pl/ 

w zakładce RODO 

 

…………………………….                                                        Suwałki, dnia …..……………               

( imię i nazwisko) 

 

………………………………….. 

( ulica, nr lokalu)    

 

…………………………………. 

( telefon kontaktowy)  
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Korczaka 2A  
16 – 400 Suwałki 

 

Oświadczenie 
dla lokalu mieszkalnego w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

W związku z obowiązkiem przekazania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Urzędu Miasta w Suwałkach, jako uprawniony do lokalu 

oświadczam, iż lokal mieszkalny nr …… przy ul. ………………………………… 
 
jest zamieszkały / niezamieszkały* od …………………………… 
 
Celem złożenia deklaracji jest zmiana danych zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach:* 

□ zmiana miejsca zamieszkania z Miasta Suwałki do innej gminy (zgodnie z art.6i ust. 2 ww. 
ustawy)  

□ zmiana miejsca zamieszkania z innej gminy do Miasta Suwałki (zgodnie z art.6i ust. 2 ww. 
ustawy)  

□ zmiana danych zamieszkania w granicach administracyjnych Miasta Suwałki  
(zgodnie z art.6m ust. 2 ww. ustawy) 

 
□ inne…………………………………………………………………………………………  

 
Wnoszę o naliczenie / zdjęcie* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Dowodem niezamieszkania w lokalu jest …………………………………………………. 
 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami złożę nowe oświadczenie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Suwałki, dn. ..................                                                  ….………................................... 
 
                                                                                                      (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
        Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z 2013 r., Nr 186, j.t., z późn. zm.) – Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu 

organowi podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za 

wykroczenia skarbowe – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

                                                                                                                                          

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

        (imię i nazwisko)                                                                                                      (czytelny  podpis) 

 

 
 


