Kraków dnia______________________
_______________________________
Imię i Nazwisko osoby uprawnionej
_______________________________
Adres lokalu w SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”
os. Kościuszkowskie 5, 31-858 Kraków

OŚWIADCZENIE
o liczbie osób zamieszkujących w lokalu w celu ustalenia wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym o adresie: os. ___________________________________,

,

budynek nr_______ lokal nr______ zamieszkuje osób ______ (proszę wpisać liczbę).
Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Victoria”
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z dnia 17 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391)), za którą właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, co oznacza, że złożenie oświadczenia niezgodnie ze
stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art 54 I art 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks Karny
Skarbowy}. Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio składającego niniejsze oświadczenie.
O zmianach w podanym Oświadczeniu, które mają wpływ na zmianę na wysokość opłat będę każdorazowo
informować S.M. „Victoria" w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Nie złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie
spowoduje naliczenie opłat od liczby osób ustalonych przez S.M. „Victoria”.

____________________________
podpis osoby uprawnionej
Art 54, [Uchylanie się od obowiązku podatkowego]
§ l. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na
uszczuplenia, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 56. [Nieprawdziwe dane podatkowe]
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi łub płatnikowi deklaracją lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia
obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nim danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo
obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi
deklaracji lub oświadczenia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria" z siedzibą: 31-858 Kraków,
os. Kościuszkowskie 5. Dane osobowe podane na piśmie są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (z późn. zm.) oraz innych przepisów, które
mają wpływ na proces zarządzania nieruchomością wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych
z zarządzaniem nieruchomościami bez przyjętych ograniczeń czasowych. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego
sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie swoich danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym i jest niezbędne w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających z faktu posiadania tytułu prawnego
do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" lub używania takiego lokalu. Żądania, oświadczenia
i wszelką korespondencję dotyczącą Pani/Pan danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na w/w adres Administratora
danych lub na jego adres e-mailowy: smvictoria@smvictoria.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
profilowania (analizowania przy pomocy zautomatyzowanych systemów informatycznych). Spółdzielnia nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii
Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Zapoznałem/-łam się z w/w klauzulą

……………………………….........
(data i podpis)

