
Aneks nr …. z dnia ….............. roku
OŚWIADCZENIE

osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach
Wspólnoty Mieszkaniowej SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE 1

w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu

Ja niżej podpisana/y …………………………………………........…..........  PESEL …………………….......................
                imię i nazwisko

posiadająca/y tytuł prawny do lokalu mieszkalnego przy ul.………………………………..…................  …… / ……

oświadczam, że w ww. lokalu w dniu podpisania niniejszego oświadczenia zamieszkują1) lub są zameldowane

niżej wymienione osoby:

l.p. imię i nazwisko
zameldowanie

wpisać
TAK lub NIE

zamieszkanie 
wpisać

TAK lub NIE
dodatkowe informacje
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2

3

4

5
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Wspólnota Mieszkaniowa SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE 1 podjęła uchwałę o selektywnym sposobie

zbierania  odpadów  komunalnych  oraz  została  ustalona  miesięczna  opłata  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od każdej osoby zamieszkującej dany lokal mieszkalny

(UCHWAŁA 11/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku).

Jednocześnie oświadczam, że od 1 lipca 2013 (przewidywany dzień wejścia w życie zmian ustawy z 13 września 1996 r.o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną zamieszkałych do:

selektywnej *
zbiórki odpadów komunalnych

nieselektywnej *
zbiórki odpadów komunalnych

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:  Deklarowany  sposób  zbiórki  odpadów  komunalnych  nie  może  stanowić  podstawy  roszczeń  wobec  Zarządu

Wspólnoty  Mieszkaniowej  w  związku  z  rzeczywiście  zastosowaną  przez  Wspólnotę  Mieszkaniową  SZMARAGDOWE

PRZEDMIEŚCIE 1 zbiórką odpadów komunalnych, która zostanie wybrana większością głosów mieszkańców oraz stawką

opłaty za ich gospodarowanie.

1. O  każdej  zmianie  liczby  osób  zamieszkałych  w  lokalu  poinformuję  Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej

SZMARAGDOWE  PRZEDMIEŚCIE  1 składając  aneks  do  oświadczenia, w  terminie  do  7  dni  od  dnia

zaistnienia zmiany.

2.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  Oświadczenie  powyższe  stanowi  podstawę  do  złożenia  przez  Wspólnotę

Mieszkaniową  SZMARAGDOWE  PRZEDMIEŚCIE  1  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. Z 2012 poz. 391) za którą

właściciel  ponosi  odpowiedzialność  karno-skarbową,  tzn.  że  udzielenie  informacji  niezgodnej  ze  stanem

faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny



skarbowy). Skutki egzekucji obciążą bezpośrednio składającego Oświadczenie.

3.  W przypadku niedostarczenia niniejszego oświadczenia  Zarządowi  w terminie do 30.10.2014r., podstawą

do naliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych, będzie ilość osób wynikająca z danych Wspólnoty.

4. Wskazuję poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego:

adres korespondencyjny…………………………………………………………………....................................…….....
kod, miejscowość, ulica, nr

nr telefonu…………………………………

5.  Upoważniam  Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej  SZMARAGDOWE  PRZEDMIEŚCIE  1  do  zastosowania

powyższych danych do obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych w sposób selektywny.

7.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej

SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE 1 w celach związanych z realizacją wzajemnych praw i obowiązków.

Podstawa prawna pobrania oświadczenia:

 Uchwała Nr XVIII/235/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2012.391-j.t.).

 Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013,

poz. 228).

Art. 233§1. kodeksu karnego: 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

….............................................
          podpis

Wyjaśnienia:
1)  podać liczbę osób bez względu na wiek i  pokrewieństwo biernie  lub czynnie uczestniczących w życiu  i  prowadzeniu  gospodarstwa

domowego.


