OŚWIADCZENIE
na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za pospodarowanie odpadami komunalymi
podstawa prawna:
art. 6m ust. 1c. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
miejsce składania:
KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Grodkowie, ul. Sienkiewicza 28-30, 49-200 Grodków lub ZARZĄD Wspólnoty Mieszkaniowej

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia:
-pierwsze oświadczenie

- zmiana deklaracji

data __ - __ - ____ (dzień-miesiąc-rok)

zaznaczyć właściwą kratkę znakiem X

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż podany w części C:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr budynku / nr lokalu

Nr telefonu (pole niewymagalne)

C. ADRES LOKALU W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU WSKAZANYM W CZĘŚCI "C"
Oświadczam, że w lokalu zamieszkuje łącznie

Osób

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GRONADZENIA ODPADÓW
Oświadczam, że w lokalu wymienionym w części "C" gromadzone są odpady w sposób:
- selektywny (segregowany)

- nie selektywny (niesegregowany)

zaznaczyć właściwą kratkę znakiem X

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
Oświadczenie to składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu karnego o
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Zarządcę Nieruchomości o każdorazowej zmianie liczy osób zamieszkałych w
przedmiotowym lokalu przez złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Zarządcy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia takiej zmiany.
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Zarządcę deklaracji ustalającej
wysokość łącznej opłaty za odprowadzenie odpadów do Gminy Grodków. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm) podstawą obciązenia za wywóz nieczystości
jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, która to wyliczona należność będzie uiszczana na rachunek Zarządcy
lub Wspólnoty Mieszkaniowej przy miesięcznej opłacie za lokal.

…………………….
Miejscowość, data

…………………………………..
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
…………………………………………………………………………….
(Nazwisko i imię)

…………………………………………………………………………………
(Ulica i numer lokalu)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że obecnie w w/w lokalu mieszkalnym
zamieszkują następujące osoby
L.P.

Nazwisko i imię osób zamieszkujących

x

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
x

- w pozycjach "Nazwisko i imię należy wpisać wszystkie osoby zamieszkujące z lokalu wraz z właścicielem jeżeli tam zamieszkuje.

Oświadczenie to składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu karnego
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Zarządcę Nieruchomości o każdorazowej zmianie liczy osób zamieszkałych w
przedmiotowym lokalu przez złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Zarządcy nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia takiej zmiany.

………………………………………………..
(miejsowość , dnia)

…………………………………………………
(podpis właściciela lokalu)

