OŚWIADCZENIE
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach
w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu
Ja niżej podpisana/y

.

PESEL

.

imię i nazwisko

posiadająca/y tytuł prawny1) do lokalu mieszkalnego nr

w budynku nr

przy ul.

oświadczam, że w ww. lokalu w dniu podpisywania
niniejszego oświadczenia zamieszkują2) lub są zameldowane niżej wymienione osoby.

l.p.

imię i nazwisko

zameldowanie
wpisać
TAK lub NIE

zamieszkanie
wpisać
TAK lub NIE

miejsce zamieszkania
wpisać nazwę miejscowości
(w przypadku zamieszkania poza
Polską wpisać też nazwę państwa)

1
2
3
4
5
6

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną
*
zamieszkałych do selektywnej3) zbiórki odpadów komunalnych
Uwaga: Deklarowany sposób zbiórki odpadów komunalnych nie może stanowić podstawy roszczeń
wobec Spółdzielni w związku z rzeczywiście zastosowaną przez UM Katowice stawką opłaty za
gospodarowanie odpadami.

1. O każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu poinformuję właściwą
Administrację Spółdzielni4) składając nowe oświadczenie, w terminie do 7 dni od dnia
zaistnienia zmiany.
2. Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia
przez SM „Piast” do UM Katowice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2012
poz. 391) za którą właściciel ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, tzn. że udzielenie
informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową
(art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy). Skutki egzekucji
obciążą bezpośrednio składającego Oświadczenie.
3. W przypadku niedostarczenia niniejszego oświadczenia Spółdzielni, podstawą do
naliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyjmuje się stawkę
opłaty przypadającą na:
- 1 osobę, dla lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 40m²,
- 2 osoby, dla lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 60m²,
- 3 osoby, dla lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 60m²,
4. Wskazuję poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu
kontaktowego:
adres korespondencyjny

.
kod, miejscowość, ulica, nr

nr telefonu

.
verte

5. Upoważniam S.M. „Piast” do zastosowania powyższych danych do obliczania
opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SM „Piast” w celach
związanych z realizacją wzajemnych praw i obowiązków.
.
miejscowość, data

czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie

Podstawa prawna pobrania oświadczenia:
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zmianami)
o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Uchwały Rady Miasta Katowice z 19.12.2012 r.
• Nr XXX/685/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Katowice.
• Nr XXX/686/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wyjaśnienia:
1)

dotyczy także lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego;
podać liczbę osób bez względu na wiek i pokrewieństwo biernie lub czynnie uczestniczących
w życiu i prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3)
poprzez selektywną zbiórkę odpadów rozumie się zbiórkę, w ramach której dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
4)
Osiedle „Tysiąclecie Górne” - Administracja przy ul. Tysiąclecia 90a, 40-871 Katowice,
tel. (32) 254-19-90;
Osiedle „Tysiąclecie Dolne”, Osiedle „Szare Szeregi”, Osiedle „Armii Krajowej” - Administracja przy
ul. Piastów 6, 40-868 Katowice, tel. (32) 254-00-87;
2)

