
Podstawa prawna:

Składający: Formularz przeznaczony dla użytkowników lokali w zabudowie wielolokalowej.

Miejsce składania:

Termin składania: 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

Wypełnienie deklaracji:

(dzień - miesiąc - rok)

Imię i nazwisko / Firma / Nazwa podmiotu Numer PESEL / REGON / NIP

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Dane dodatkowe bez obowiązku wypełniania

nr telefonu: e-mail: strona internetowa:

Ulica Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

A. ZŁOŻENIE INFORMACJI

Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat, a przy zmianie wpisać datę) :

Deklarację należy wypełniać dużymi, drukowanymi literami w niebieskim kolorze. Odpowiedniego wyboru dokonuje się 

poprzez wstawienie znaku "X" w kratce przy opisie właściwym dla składającego deklarację. 

    Pierwsza informacja

 Współwłaściciel lokalu (posiadający udział 

w prawie do lokalu)

Najemca lokalu socjalnegoWynajmujący lokal (najemca)

 Inny podmiot władający lokalem

10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA O MIESZKAŃCACH LOKALU MIESZKALNEGO

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Konstytucji 3 Maja 2/1,  66-100 Sulechów - Zarządca

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

 Właściciel lokalu

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach              (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250).

C. ADRES LOKALU, W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny niż w pkt B)

Inna forma zajmowania lokalu

   Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji - zmiana od dnia:



D. LISTA OSÓB FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJĄCYCH W DANYM LOKALU

Lp.

E. GOSPODARSTWA DOMOWE

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW

RAZEM ilość osób zamieszkałych

Numer PESELImię Nazwisko

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

UWAGA:   Wypełniają osoby tworzące gospodarstwa domowe składające się z 5 osób i więcej

Gospodarstwo domowe 1
Ilość osób w gospodarstwie 

domowym

Gospodarstwo domowe 2

Ilość osób wykazana w 

poprzedniej deklaracji

Adnotacje Zarządcy lub Zarządu

Ilość osób w gospodarstwie 

domowym

Selektywny (segregowany)

Oświadczam, że odpady są zbierane w sposób:

Nieselektywny (niesegregowany)

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej m.in. z art. 271 i art.286 Kodeksu Karnego za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności

mającej znaczenie prawne, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym

podpisem. Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych złożonych w niniejszej deklaracji w

terminie 10 dni od dnia, w którym zmiany nastąpiły. W zakresie ochrony danych osobowych wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w niniejszej informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ


