OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Uchwała Nr 32/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych (w budynkach
wielolokalowych), w których wytwarzane są odpady komunalne
Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□
□

pierwsze oświadczenie
zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian ……………………………………….…)
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE wraz z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Nazwisko i imię
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:
Nazwa ulicy:

Numer budynku/lokalu:

D. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości (lokalu):

□ gromadzę w sposób selektywny
□

gromadzę w sposób nieselektywny

Pojemniki na odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)
60l

110l

120l

240l

260l

660l

770l

1100l

5m3

7m3

9m3

16 m3

Worek
60l

Worek
120l

Liczba
pojemników
/ worków na
terenie
nieruchomości
wskazanej w
części E
Miesiące w
roku, w
których
powstają
odpady (I, II,
III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX,
X, XI, XII)

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, za
podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..…………………………..
(czytelny podpis)

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych
dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.

Pouczenie:
1)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np.
spółdzielni mieszkaniowej lub TBS).

2)

Stawkę opłaty określa uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

3)

Wzór oświadczenia Zarządca przekazuje do wypełnienia właścicielom lokali niezamieszkałych w
budynkach wielolokalowych, w których wytwarzane są odpady komunalne. Na podstawie oświadczeń
złożonych przez właścicieli lokali (i mieszkańców, jeżeli zamieszkują), Zarządca składa deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarządca zobowiązany jest przechowywać
ww. oświadczenia i w przypadku weryfikacji danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty,
przedstawić Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry.

