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OŚWIADCZENIE 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 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych – Wspólnot 

Mieszkaniowych administrowanych przez PGKiM Sp. o.o. 

Miejsce składania: 
Administrator nieruchomości - PGKiM Sp. z o.o. Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 

Ozimek , Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Ozimek ul. J. Słowackiego 1 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia    (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 
 

   pierwsze oświadczenie                                     data   …… - .….. - 2019  (dzień - miesiąc-rok) 

            

 X zmiana danych                  data  zmiany danych : od  …… - …… - 2019  (dzień - miesiąc-rok) 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA 

(jeśli jest inny niż podany w części C) 

Nazwisko i imię  

 

 

Kraj  

 

POLSKA 

Województwo  

 

OPOLSKIE 

Powiat  

 

OPOLE 

Gmina                      

 

OZIMEK 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

Kod pocztowy           

 

46-040 

Miejscowość  

 

OZIMEK 

Poczta       

 

OZIMEK 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeśli inny niż w części B) 

Miejscowość  Ulica    Nr domu/nr lokalu 

 

 

D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU WSKAZANYM W CZĘŚCI  C  

 

Oświadczam, że w lokalu faktycznie  zamieszkuje  łącznie           ……………………            osób 
   

 

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW 

Oświadczam, że w lokalu gromadzone są  odpady w sposób:  

                               selektywny                                               nieselektywny 

F. OŚWIADCZENIE  I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ INFORMACJĘ / REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 54 Kodeksu Karnego skarbowego, : „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub 

podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, 

albo obu tym karom łącznie” oraz art. 233 §1 Kodeksu karnego.: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Data 

 

Czytelny podpis 

 

 

Pouczenie : 

      W wypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

niezwłocznie złożyć do Administratora budynku nowe oświadczenie. 


