
                      S P Ó Ł D Z I E L N I A  M I E S Z K A N I O W A 

                     „ N A S Z A” 

                     41-200 Sosnowiec,   ul. Staszica 19a 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..                          Sosnowiec, dnia………………………………  
(IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO)   

  

………………………………………………………………………………………  
(ADRES ZAMIESZKANIA)  
  

……………………………………………………………………………………..  
(TELEFON KONTAKTOWY)  

  

  

  

OŚWIADCZENIE* 

 NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia  

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)  

     □ pierwsze oświadczenie   

     □ zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zmian................................)  

                                                                                                                                                       

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym jego właściciel zobowiązany 

jest za każdym razem do złożenia poniższego oświadczenia.  

  

  

Oświadczam,  iż  w lokalu mieszkalnym nr …… położonym w nieruchomości przy ul. 

………………………………………   zameldowanych jest / są …………osoba/osoby/osób.   

W w/w lokalu mieszkalnym  zamieszkuje/ują  ………… osoba/osoby/osób :  

1. …………………………………………       5. ………………………………………….  
                         (imię i nazwisko)  

2. …………………………………………       6. …………………….……………………  

3. …………………………………………       7. …………………………………………. 

4. …………………………………………       8. ………………………………………….  



Ponadto oświadczam, że osoby zameldowane, ale niezamieszkujące w ww. lokal ponoszą opłatę   za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pod wskazanym adresem*** ( proszę o podanie adresu pod 

którym osoba będzie przebywać). 

 

1. ………………………………………                      ……………………………………………. 

                   (imię i nazwisko)                                                                     (adres nieruchomości) 

2. ………………………………………                      ……………………………………………. 

3. ………………………………………                      ……………………………………………. 

4. ……………………………………...                       ……………………………………………. 

5. ……………………………………...                       ……………………………………………. 

 

„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.”   

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.   

 

 

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

                                                                                                                            (data i podpis osoby składającej oświadczenie)  

  
 

 

 

 

  
*) Oświadczenie składane jest w związku z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tj. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)  
**) Na podstawie art.60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 

zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnienie szacunku, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach             o 

podobnym charakterze.  
***) Na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. –Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

z późn. Zm.) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 

może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych 

niezbędnych do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do Administracji Spółdzielnia 

Mieszkaniowej „Nasza”. 
 

 


