
 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

 

Pani/ Pana.…………………………………………………................................................................................................ 

mieszkania nr…………. w budynku nr………………….  przy ul. ……………………………………..……………………………... 

w Olsztynie na dzień ............................................................. . 

Oświadczam, że  w  powyższym  lokalu  zamieszkują  niżej  wymienione  osoby: 

 

 

Adres korespondencyjny:.............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Zobowiązuję się o każdej zmianie liczby osób mieszkających w powyższym lokalu 
poinformować pisemnie administrację OTBS Sp. z o.o. . 

 
Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ponoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.  
 
Oświadczenie to składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz znane  
mi są przepisy art. 233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 
 
 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). 

 

 
Olsztyn, dn. …………………                                                      .....………………………………………. 
                                                                                                 czytelny podpis właściciela  

L.p. Nazwisko i imię Tel. 

   
 

   
 

   
 

  
 

 

   
 

   
 

Łączna liczba osób zam.  w lokalu  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), zwanego 
dalej RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości przy ul. ________________________ Olsztyn, zwana w dalszej części 
„Administratorem”. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zarządzania nieruchomością wspólną i wykonywaniu obowiązków wspólnoty 

mieszkaniowej wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

b) dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności od właścicieli zalegających z 
zaliczkami lub opłatami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) usprawnienia komunikacji z właścicielem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych służących sprawniejszej komunikacji z 
właścicielem może być w każdym momencie wycofana. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami 
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisami dot. rachunkowości, prawa 
podatkowego, prawa budowlanego, a w przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub ustania członkostwa we wspólnocie. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator 
powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) – Olsztyńskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o, firmy dokonujące okresowych przeglądów, 
wynikających z prawa budowlanego, kancelarie prawne, firmy rozliczające media  

6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych w 
przypadkach określonych w przepisach RODO. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych niezbędnych do zarządzania nieruchomością wspólną jest wymagane 
przepisami ustawy o własności lokali. 

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
 


