
Sosnowiec dnia  .......................... 

 

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI          

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 532/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W   SOSNOWCU z dnia 19 

grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec. 

 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków   wielolokalowych (dotyczy 

właścicieli lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, TBS,  wspólnotach mieszkaniowych oraz innych formach 

wspólnego zarządu). 

 

Miejsce składania: SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA „NASZA”   41-200 Sosnowiec,                            

ul. Staszica 19a 

      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 Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

         C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość:  

 

Nazwa ulicy:  

 

Numer budynku/lokalu: 

               D. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU  

Należy wyszczególnić wszystkie osoby (imię i nazwisko) faktycznie zamieszkujące                   

w danym lokalu wraz ze składającym oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje.  
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           E. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości (lokalu): 

□ gromadzę w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę      

niższą 

□  gromadzę w sposób nieselektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę 

wyższą 

           F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić) 

„Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające 

służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że podane 

przeze mnie dane są zgodne z prawdą.”  

 

…………………..……………                                         ..................................................... 

                 (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 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

              2. Należność za gospodarowanie odpadami należy uiścić przy opłacie za mieszkanie.  

Objaśnienie: 

               1. Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa  uchwała Rady   

              Miejskiej  w  Sosnowcu. 

       2. Sposób  zbierania  będzie  podlegał   bieżącej   kontroli. W   przypadku   nie   wywiązania   się                               

       z  obowiązku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych  Prezydent Miasta Sosnowca  w  drodze    

      decyzji  naliczy  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną dla odpadów  

                zmieszanych  (wyższą).  

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do Administracji 

Spółdzielnia Mieszkaniowej „Nasza” 


