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ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

W  KRAKOWIE 

 
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 (tekst jednolity  Dz.U. z 2012 r. poz.391) oraz Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Uchwała Nr LXIII/917/12 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.) 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia  (zaznaczyć właściwy kwadrat 

poprzez postawienie znaku X) 

 

       pierwsze oświadczenie 

       zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian)    .............................. 

                                                                                                                (dzień - miesiąc - rok) 

 

B. DANE DYSPONENTA LOKALU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z  

     ADRESEM LOKALU, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE:  

Przez dysponenta lokalu należy rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu. 

 

Nazwisko i imię   tel. kontaktowy ……………………. 

  ……………………………………… 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

C. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU 

 

Należy wpisać  osoby faktycznie zamieszkujące w danym lokalu wraz ze składającym 

oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje. 

 

 

Imię i nazwisko 1.............................................. 

                           2.............................................. 

                           3..............................................  

                           4.............................................. 

                           5.............................................. 

                           6.............................................. 

                           7.............................................. 

                           8.............................................. 

 

 

…………………………………….…………….. 

…………………….............................................. 

……….…………................................................. 

……….. ...............................................................  

……………. ........................................................ 

………………....................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 
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ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

W  KRAKOWIE 
 

D.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY  

    REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a   odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  

wynikającej z art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

__________________________                                       __________________________ 

    (miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis) 

                                                                                            

                                                                                             

 

1.  Przyjmuję do wiadomości, że podana przeze mnie liczba osób będzie wykorzystana 

      przez Spółdzielnię do naliczania składników opłat  za lokal, naliczanych według 

      ilości osób, zgodnie z  Regulaminem  rozliczania kosztów gospodarki zasobami  

      mieszkaniowymi  i opłat  za używanie lokali w Zwierzynieckiej Spółdzielni  

      Mieszkaniowej w Krakowie. 

         2.  Poprzez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  

              danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla celów  

              związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie   odpadami komunalnymi.  

         3.  Zostałem poinformowany, że w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie lub      

              zadeklarowanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, skutkami finansowymi,   

              które zostaną nałożone na Zwierzyniecką Spółdzielnię Mieszkaniową (w tym kar)  

              zostanie obciążona nieruchomość której deklaracja dotyczy.   

              Zmiana ilości osób wg złożonego oświadczenia na potrzeby sporządzania deklaracji o  

              wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie uwzględniona  

              do naliczeń opłat naliczanych od osoby od miesiąca następującego po miesiącu, w  

              którym złożono oświadczenie.                     

          4. W przypadku złożenia oświadczenia, że w lokalu nie zamieszkuje żadna osoba,     

              pozostałe składniki opłat eksploatacyjnych  poza opłatami za wywóz nieczystości(w tym  

             dźwigi, woda – w przypadku braku wodomierza w lokalu) będą rozliczane według zasad  

             dotychczasowych zawartych w obowiązujących   regulaminach. 

               

Pouczenie : 
 

W przypadku zmiany danych będących podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nowe oświadczenie, w ciągu 14 dni od 

zaistnienia zmiany, do siedziby Spółdzielni – dział administracji -parter.  

 


