Załącznik nr 2 do deklaracji D1

Oświadczenie
o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w przypadku
nieruchomości niewyposażonej w wodomierz

Ja niżej podpisany …………………………………...………………………… oświadczam, że na nieruchomości
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………..…………………...
(podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne)

zamieszkuje (podać liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość w poszczególnych miesiącach
okresu przyjętego do ustalenia opłaty):
Styczeń
……. r.

Luty
……. r.

Marzec
……. r.

Kwiecień
……. r.

Maj
……. r.

Czerwiec
……. r.

Lipiec
……. r.

Sierpień
……. r.

Wrzesień
……. r.

Październik
……. r.

Listopad
……. r.

Grudzień
……. r.

i nieruchomość (w tabeli poniżej zaznaczyć właściwe):
dla budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych
na terenach nieskanalizowanych
przeciętne normy
zużycia wody na 1
mieszkańca na
miesiąc w m3

jest wyposażona w
instalację:
wodociąg bez ubikacji i
łazienki (brak kanalizacji),
pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub
ulicznego
wodociąg, ubikacja bez
łazienki
wodociąg, zlew kuchenny,
wc, brak łazienki i ciepłej
wody
wodociąg, ubikacja,
łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody (piecyk
węglowy, gazowy – gaz z
butli, elektryczny, bojler)
wodociąg, ubikacja,
łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania (z
elektrociepłowni, kotłowni
osiedlowej lub blokowej)

zaznaczyć
właściwy
kwadrat

0,90

□

1,50

□

2,10

□

2,40

□

4,20

□

dla budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych1)

jest wyposażona w
instalację:

przeciętne
normy zużycia
wody na 1
mieszkańca na
miesiąc w m3

zaznaczyć
właściwy
kwadrat

nie dotyczy

nie dotyczy

1,80

□

wodociąg bez ubikacji i
łazienki (brak kanalizacji),
pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub
ulicznego
wodociąg, ubikacja bez
łazienki
wodociąg, zlew kuchenny,
wc, brak łazienki i ciepłej
wody
wodociąg, ubikacja,
łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody (piecyk
węglowy, gazowy – gaz z
butli, elektryczny, bojler)
wodociąg, ubikacja,
łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania (z
elektrociepłowni, kotłowni
osiedlowej lub blokowej)

2,70

□

3,00

□

5,40

□

1) za sieć kanalizacyjną uznaje się system kolektorów, rurociągów, przewodów i pomp do odprowadzania ścieków z miejsc ich powstania do
oczyszczalni ścieków lub do miejsc, skąd są odprowadzane do wód powierzchniowych, w tym przyłączenie budynku do przydomowej oczyszczalni
ścieków.

Oświadczam, że dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

………………….………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry.

