KW budynkowa: ____________________________

Oświadczenie Pana/Pani ..……..………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………..……………………………………………………………………

• Niniejszym informuję, że w dniu …………………………… zawarto umowę kupna nieruchomości lokalowej w formie aktu
notarialnego nr ……………………………..………… położonej w Chorzowie przy ulicy ………………………………………………..………..… lub
inną podstawą nabycia jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Urzędowy dokument nabycia lokalu został przedłożony do wglądu w siedzibie Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej. Dla
przedmiotowej nieruchomości istnieje księga wieczysta o numerze …………………….………………………… . Z działu I-Sp tejże księgi
wieczystej wynika, że z własnością tego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości …………………………..
Ponadto powierzchnie w przedmiotowej nieruchomości wynoszą:
użytkowa………………..…….

powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależących …………………………..…..

• Oświadczam, że nieruchomość lokalowa, o której mowa powyżej, przeznaczona jest na cele mieszkalne/użytkowe *
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art. 233 § 1 oraz § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam,
że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim
aktualnym statusem prawnym.
……………………………………………………………..….
(data, czytelny podpis właściciela)

Dane mające wpływ na wysokość naliczeń z tytułu mediów
Razem ilość osób zamieszkujących w wyżej wymienionym lokalu ……………………
Oświadczam, że odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny

TAK

NIE

Proszę o miesięczne naliczanie wody wysokości …………………………… m 3 za jedną osobę.**
Jednocześnie zobowiązuję się, że o zmianach dotyczących ilości osób, zużycia wody bądź zmiany sposobu korzystania z lokalu
będę każdorazowo informował/a zarządcę ADM Chorzów Sp. z o. o w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Dodatkowo chciałbym korzystać z usług elektronicznego systemu – tzw. E-kartoteki, co wiąże się z dodatkową opłatą
2 zł/m-c
TAK
NIE

Przyjmuję do wiadomości, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADM Chorzów Sp. z o.o jako
podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej przez Administratora danych
osobowych, tj.: Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy ……………………………………………………………………………………………………………..
umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną.
tel. kontaktowy: ………………………………..……..
Chorzów, dnia

……………………………………….

adres e-mail: ………………………………………………………….
Podpis właściciela ………………………………………….…………………….

Potwierdzono tożsamość składającego oświadczenie na podstawie dowodu osobistego

…………………….………………………………
podpis potwierdzającego

* niepotrzebne skreślić
** Wysokość zaliczki (ilość metrów na lokal) określana jest na podstawie średniej miesięcznej ilości zużycia wody wynikającej
z ostatniego rozliczenia, nie mniej jednak niż 2 m3 na miesiąc. W przypadku nowych zasiedleń ilość zużycia wody deklarowana jest przez właściciela
w formie pisemnej nie mniej jednak niż 2m3 na miesiąc. W przypadku braku złożenia deklaracji zarządca ustali wysokość miesięcznej zaliczki jako
iloczyn 2 m3 i ilości zadeklarowanych osób w lokalu lub 1m3 w przypadku gdy lokal jest zadeklarowany jako niezamieszkały.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

