
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

NAZWISKO i  IMIĘ    

 ( wypełnia osobiście właściciel lub osoba upoważniona notarialnie ) 

PESEL  TELEFON  

ADRES Lublin  ulica                                                                               nr mieszkania 
LOKALU 

Kod pocztowy 
 

Oświadczam, że w powyższym lokalu od dnia....................................... zamieszkuje.......................... osób\a. 

Oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym. 
O zmianach powstałych w ciągu roku kalendarzowego, które mają wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu, 

będę każdorazowo informował spółdzielnię w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 
Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn.14.12.2012 (Dz.U.2013 poz.21) 

Uchwała Nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dn. 20.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 

Kodeks karny skarbowy art. 56 (Dz.U. 2013 poz.186) 

Kodeks karny art.233 § 1, §6. 

  Statut SM Spółdzielca tekst jednolity czerwiec 2018 § 44 pkt. 5. 
  

Lublin, dnia                                   201….. r. Czytelny podpis 
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Miejscowość w przypadku innego miejsca zamieszkania właściciela 

Ulica                                                                                                                 Nr mieszkania 

Kod pocztowy 
 

Oświadczenie możesz złożyć 

Osobiście w budynku SM SPÓŁDZIELCA 
pok. nr 4; Lublin, ul. Nadbystrzycka 25 

Na adres pocztowy: SM SPÓŁDZIELCA 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 25 
Zrób zdjęcie, zeskanuj i wyślij 

e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl 

Dział Członkowski SM „SPÓŁDZIELCA”                                Druk nr ZC/1/2018 
        Lublin |       tel. + 48 81 532 80 81 wew. 133 |        e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl |                 https://www.spoldzielca.com.pl  
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