
WŁĄŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/NAJEMCY LOKALU* W BUDYNKACH

WIELOLOKALOWYCH
NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
                                          ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w których ustanowiono odrębną

własność lokali oraz najemców lokali w budynkach wielolokalowych.
Miejsce składania:            zarząd, zarządca nieruchomości, administrator nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

A.1 Dane dotyczące  lokalu, dla którego składana jest deklaracja
Imię i nazwisko właściciela*/nazwa właściciela lokalu*

miejscowość: ulica: nr budynku: nr  lokalu:

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/ NAJEMCY LOKALU*

B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Prudnik

□ Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

B.2. Oświadczam, że na terenie lokalu  wskazanego w części A oświadczenie  zamieszkuje**…… osób- zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do deklaracji:
**osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje, wypoczywa itp.,
a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby.

B.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości  zamieszkałej :

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Prudniku  w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

1

……………zł/osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość której dotyczy deklaracja 2

………………..osób
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2)

………………………zł/miesiąc
Kwota opłaty słownie:

……………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE:

1.Na podstawie niniejszego oświadczenie dane dot. ilości zamieszkujących osób zostaną uwzględnione w deklaracji złożonej przez zarząd,
zarządcę nieruchomości, administratora nieruchomości . Deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012, poz. 1015).

2.Właściciel nieruchomości lokalowej jest obowiązany złożyć  zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości
oświadczenie w terminie 7dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.

3. W  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości lokalowej  jest
obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości  nowe oświadczenie w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

………………………………………                                                                                …………………..………………..
             (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

*niepotrzebne skreślić



WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości

lokalowej w zabudowie wielorodzinnej dla której składana jest deklaracja

………………………………………………………………………………………..
adres nieruchomości:

Lp Imię i nazwisko Numer PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…..

                                                                                              ..............................................
Podpis właściciela


