…………………………………..

………………………………….

(nazwisko i imię)

miejscowość, data

…………………………………..
(osiedle, nr bud. nr mieszkania)
w …………………………...
…………………………………
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU

Ja, niżej podpisana/y jako osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu
oświadczam, że od dnia …………………. r. w wyżej wymienionym
lokalu łącznie zamieszkuje ………… osoba/osób.
Podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
O zmianie stanu ilości osób podanych w oświadczeniu będę każdorazowo informować
w terminie 14 dni od ich powstania.1
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia
przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
W imieniu osób zamieszkujących zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie
z wymogami przyjmując również do wiadomości, że brak segregacji może spowodować
zwiększenie opłaty.

….………………………….
czytelny podpis

1

W przypadku złożenia oświadczenia zmieniającą liczbę osób zamieszkujących w lokalu po 5-tym dniu danego
miesiąca, zmiana opłaty następuje od kolejnego miesiąca. Korekty naliczeń zmian ilości osób nie będą dokonywane
za okres wsteczny.

…………………………………..

(nazwisko i imię)

………………………………….

miejscowość, data

…………………………………..
(osiedle, nr bud. nr mieszkania)
w …………………………...
…………………………………
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU

W związku ze zgonem ……………………………………………….
ja, niżej podpisana/y jako spadkobierca oświadczam, że od dnia
…………………. r. w wyżej wymienionym lokalu łącznie zamieszkuje
………… osoba/osób.
Podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
O zmianie stanu ilości osób podanych w oświadczeniu będę każdorazowo informować
w terminie 14 dni od ich powstania.1
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia
przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
W imieniu osób zamieszkujących zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie
z wymogami przyjmując również do wiadomości, że brak segregacji może spowodować
zwiększenie opłaty.

….………………………….
czytelny podpis

1

W przypadku złożenia oświadczenia zmieniającą liczbę osób zamieszkujących w lokalu po 5-tym dniu danego
miesiąca, zmiana opłaty następuje od kolejnego miesiąca. Korekty naliczeń zmian ilości osób nie będą dokonywane
za okres wsteczny.

