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Prosimy o wypełnienie dokumentu czytelnie, drukowanymi literami i przesłanie na adres: 

▪ dokumenty@tww.pl  (skan, fotografia lub pdf z podpisem elektronicznym) – drogą mailową 
ewentualnie 

▪ TWW Nieruchomości sp. z o.o. s.k. ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków - pocztą tradycyjną 
  

DANE KONTAKTOWE WŁAŚCICIELA  

IMIĘ I NAZWISKO  
(wszystkich właścicieli 
widniejących w KW)  

  

ADRES NIERUCHOMOŚCI 
(ulica, budynek/lokal, kod, miasto) 

  

NR MIEJSCA POSTOJOWEGO  
  

NR KOMÓRKI   
  

ADRES DO KORESPONDENCJI  
(ulica, budynek/lokal, kod, miasto) 

  

ADRES E-MAIL 
  

TELEFON KONTAKTOWY 
  

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA  
UPOWAŻNIONEGO DO OTRZYMYWANIA WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT NIERUCHOMOŚCI  

IMIĘ NAZWISKO 
  

ADRES DO KORESPONDENCJI  
(ulica, budynek/lokal, kod, miasto) 

  

ADRES E-MAIL 
  

TELEFON KONTAKTOWY 
  

DANE KONTAKTOWE NAJEMCY  
TYLKO W RAZIE INFORMACJI O AWARIACH, KONIECZNOŚCI DOSTĘPU DO LOKALU 

NR TELEFONU 
  

ADRES E-MAIL 
  

    

DATA PODPIS 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

Korespondencja, o której mowa obejmuje wszelkie pisma, w szczególności zawiadomienia o zebraniach, podjętych uchwałach, 
rozliczeniach, zaleceniach pokontrolnych i wszystkie inne, które dotychczas były przekazywane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, w 
tym również listami poleconym.  
Upoważniam do uznania za ważne głosy oddane przeze mnie pod uchwałami  przesłanymi na adres Zarządcy ze wskazanego adresu 
mailowego w formie elektronicznej (tj. skan, zdjęcia, ect.).  
1. Przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną będzie odbywać się poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikami, na 
adres e-mailowy podany przez współwłaściciela nieruchomości. 
2. Pismo będzie się uważać za dostarczone po jego skutecznym wysłaniu. Data dostarczenia pisma to data wysłania wiadomości e-mail 
do współwłaściciela nieruchomości. 
3. W przypadku niemożności wysłania pisma drogą elektroniczną, pismo zostanie wysłane tradycyjną pocztą. 
4. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mogące wystąpić po stronie Odbiorcy, które 
uniemożliwiają odbiór lub odczytanie wiadomości e-mail lub załączników. Zarządca nie bierze również odpowiedzialności  w sytuacji, 
gdy skutecznie wysłana poczta e-mail z załącznikami nie zostanie odebrana lub odczytana przez odbiorcę. 
5. Dowodem wysłania wiadomości e–mail jest wydruk z elektronicznego konta pocztowego Nadawcy. 
  

Wyrażam zgodę, by wszelka korespondencja dotycząca w/w nieruchomości,  
kierowana przez zarządcę TWW Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.  

odbywała się drogą elektroniczną na wskazane w danych kontaktowych adresy e-mail  
(właścicieli nieruchomości i upoważnionego pełnomocnika). 

    

DATA PODPIS 

  

OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKAŁYCH OSÓB SKŁADANE W CELU USTALENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
Poniższy dokument stanowi podstawę do złożenia przez Administrację do Urzędu Miasta Krakowa deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami. 
Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.   
   

 Ja niżej podpisany oświadczam, że w lokalu pod podanym adresem zamieszkuje:   

 

 
ILOŚĆ OSÓB SŁOWNIE  

 
W przypadku posiadania przez Państwa „Karty Dużej Rodziny” i zamieszkiwania wszystkich uprawnionych beneficjentów w lokalu 

prosimy o wypełnienie poniższych danych: 
 

  

ILOŚĆ OSÓB Z KARTĄ KDR NUMERY KART KDR 

Oświadczam, że o zmianach ilości osób zamieszkałych w lokalu będę niezwłocznie informował/a w formie pisemnej Administrację 
nieruchomości nie później niż w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zmianę.  
Korekty naliczeń o zmniejszeniu ilości nie będą dokonywane wstecz.  
Jednocześnie jako posiadacz prawa do mieszkania zobowiązuję się w imieniu swoim i osób zamieszkujących lokal do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 
Przyjmuję do wiadomości, że właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność karno-skarbową w przypadku udzielenia informacji niezgodnej 
ze stanem faktycznym (art. 54 i art. 56 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnoskarbowego). 

    

DATA PODPIS 

 


