
Oświadczenie użytkownika lokalu mieszkalnego 
 

Imię i nazwisko....................................................................nr.tel...................................... 
 
Adres lokalu...................................................................................................................... 

(ulica, nr domu i nr mieszkania) 
 
Uwaga: Osoby korzystające ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 
z § 3 Uchwały nr XXIV/294/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru (…) – 
tj. rodziny wielodzietne (informacja na odwrocie) wypełniają Tabelę I oraz Tabelę II (dla osób wspólnie 
zamieszkujących w lokalu, ale nie zaliczanych do rodziny wielodzietnej). 
Osoby nie korzystające ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniają 
tylko Tabelę II. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela I  
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują wspólnie niżej wymienione osoby spełniające 
kryteria członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (korzystające ze zwolnienia): 

L.p. Nazwisko i imię Stosunek do najemcy-
właściciela*, stopień 
pokrewieństwa 

PESEL Nazwa i adres zakładu pracy-
szkoły, inne źródło 
utrzymania-dochodu 

1  Najemca/właściciel   
2     
3     
4     
5     
6     
7     

Oprócz ww. osób w lokalu także zamieszkują (w Tabeli II wpisać osoby zamieszkałe wspólnie w lokalu, 
ale nie spełniające kryteriów członka rodziny wielodzietnej):  
Tabela II 
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują wspólnie niżej wymienione osoby: 

L.p. Nazwisko i imię Stosunek do najemcy-
właściciela*, stopień 
pokrewieństwa 

PESEL Nazwa i adres zakładu pracy-
szkoły, inne źródło 
utrzymania-dochodu 

1  Najemca/właściciel   
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
Niniejsze oświadczenie składam świadom/a odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych. 
O wszelkich zmianach dotyczących osób współuprawnionych (poza zmianą miejsca pracy) zobowiązuje się 
informować administratora budynku niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. 

Najemca /właściciel obowiązany jest informować na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. 
W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na ostatni adres nieodebraną, uważa się 
za doręczoną. 

                                                                  …..............................            …............................................ 

      (data)                                                   ( czytelny podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 

      - O D W R Ó C I Ć - 



USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832). 
 

Zgodnie z art. 4 przez rodzinę wielodzietną „...rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, 

w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.10 
ust. 4 pkt 4; 

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności...” 

 

Uchwała nr XXIV/294/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość. 

 

§ 3. Zwalnia się właścicieli nieruchomości w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zakresie rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) ponad kwotę przekraczającą 38,00 zł. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. informuje, że uzyskane dane mogą być 
przetwarzane w ramach realizacji umów najmu, umów o administrowanie lokalami, m.in.: w celu 
windykacji należności wynikających z tych umów, przed organami wymiaru sprawiedliwości. 

 Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 Osoby współuprawnione do zajmowania lokalu, których dane administrator uzyskał od Pana/i 
mają ponadto w przypadkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy prawo pisemnego 
umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy administrator danych 
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych 
innemu administratorowi danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 cyt. Ustawy). 

 Podstawę do dysponowania ww. danymi stanowią: ustawa o najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, kodeks cywilny. 

 

 Oświadczam, że o powyższym zostałem/am poinformowany/a. 

O treści niniejszego pisma oraz fakcie udostępnienia danych osobowych administratorowi poinformuję 
również osoby uprawnione do zajmowania wraz ze mną lokalu. 

 

…...............................................                                       ….............................................. 
            ( miejscowość i data)                                                                                    ( czytelny podpis) 


