Tychy, dnia ………………………

Imię i nazwisko właściciela*,(najemcy)lokalu użytkowego nr PESEL
OŚWIADCZENIE
właściciela* (najemcy) lokalu użytkowego w celu oszacowania ilości wytwarzanych odpadów
Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia:

□ 1. pierwsze oświadczenie
□ 2. nowe oświadczenie składane

w przypadku zmian mających wpływ na ilość wytwarzanych odpadów

Data wystąpienia zmiany danych: …………………………………………………………………….……….

Oświadczam, że w nieruchomości/lokalu użytkowym położonym pod adresem:
ULICA .............................................................

Nr domu ...................

Nr lokalu ...................

Prowadzona jest następująca działalność ……………………….
Dane niezbędne do oszacowania ilości wytwarzanych odpadów
1.budynki użyteczności publicznej
- ilość pracowników .................................................
2.szkoły wszelkiego typu, żłobki, przedszkola
- ilość uczniów ,dzieci, pracowników………………..
3.lokale handlowe
- powierzchnia lokalu………………………………....
4.punkty handlowe poza lokalem
- ilość zatrudnionych……………………………….....
5 lokale gastronomiczne
- ilość miejsc konsumpcyjnych……………………....
6.uliczne punkty szybkiej konsumpcji
- ilość punktów……………………………………......
7.zakłady produkcyjne, usługowe
rzemieślnicze, magazynowe, biurowe
- ilość pracowników ………………………………….
8.hotele, internaty, pensjonaty, szpitale
- ilość łóżek ………………………………………......
Pouczenie:
1. Dane podane w oświadczeniu stanowią podstawę do złożenia przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, / MZBM
deklaracji** o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz
uchwałą Rady Miasta Tychy.
2. W przypadku zmian mających wpływ na ilość wytwarzanych odpadów w lokalu, należy złożyć nowe
oświadczenie w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
3. W przypadku nie złożenia oświadczenia, zarząd wspólnoty mieszkaniowej / MZBM przy obliczaniu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględni dane które są w ich posiadaniu.
4. Objaśnienia:
* właściciel nieruchomości/lokalu - współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością.
** Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z poźn. zm.).
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
art. 6o 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 uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
UWAGA !
Składający oświadczenie ponosi odpowiedzialność karno-skarbową co oznacza, że udzielenie
informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art. 54 i art. 56
ustawy z dnia 10 września 1999-Kodeks karny skarbowy). Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio
składającego niniejsze oświadczenie.
Podpis właściciela / najemcy / lokalu

