ul. Karola Stabika 3, 40-750 Katowice tel./fax (32) 202-84-14

………………, dnia………………
Karta Identyfikacyjna
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA……………………………………………………………...

ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………………………………….
ADRES DO KORESPONDENCJI………………………………………………………………….
AKTUALNY NUMER TELEFONU………………………………………………………………..
ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Metropolis Obsługa
Nieruchomości Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm., w celu korzystania z usługi EKAROTEKA systemu FAMILOC.

….............................................................
(podpis)

Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji od Firmy Zarządzającej Metropolis
Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. dotyczącej lokalu nr ………………, w tym zawiadomienia o
zebraniu,
zawiadomienia o wysokości opłat oraz rozliczeń mediów poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej
bez potwierdzenia odbioru.

….............................................................
(podpis)

Metropolis Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. prosi o wypełnienie poniższego oświadczenia
stanowiącego podstawę do złożenia do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ( Dz.
U. z 2013 r. poz. 391) za którą Właściciel ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, co oznacza, że
udzielenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową
( art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy). Skutki egzekucji obciążają
bezpośrednio składającego niniejsze oświadczenie.
Ponadto informujemy o obowiązku każdorazowego zgłaszania o zmianie ilości osób zamieszkałych
w danym lokalu mieszkalnym. Informację o zmianach należy podać do 10 każdego miesiąca.
Oświadczenia prosimy składać do skrzynek kontaktowych lub do siedziby firmy tj. ul. Karola
Stabika 3 Katowice.
…..................., dnia........... 2015 r.
OŚWIADCZENIE
w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym
stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów.
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Adres : …..............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy : ….........................................................................................................................
Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul. ….................................. w Tychach zamieszkuje
…................. osób*:
1. …....................................................
2. …....................................................

5. …....................................................
6. …...................................................

3. …....................................................

7. …...................................................

4. …...................................................

8. …....................................................

*należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących, a nie tylko zameldowanych wraz z podaniem imienia
i nazwiska mieszkańców.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem. Jestem świadomy, że składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialnością karną zgodnie z
art. 233 §1 k.k. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządcy/Administratora o każdej zmianie
ilości osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.
Prosimy również o podanie szacunkowego zużycia ciepłej wody …......................... m 3
…..........................................................
podpis

