Załącznik nr 3
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Uchwała Nr 233/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta
Gorlice
Składający:

Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych

Miejsce składania: Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZE OŚWIADCZENIE
ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Imię i nazwisko:
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOSCI (LOKALU) NA TERENIE GORLIC NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa ulicy:
Nr budynku/lokalu:
D. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU
Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące w danym lokalu wraz ze składającym
oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje.

E. OŚWIADCZAM, ŻE:

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
stawkę niższą
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej
przyjmuję stawkę wyższą

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych
ze stanem faktycznym
………………………………..
/miejscowość, data/

………………………………..
/czytelny po dpis/

Pouczenie
1.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np. Spółdzielni Mieszkaniowej lub
GTBS).

2.

Stawkę opłaty od osoby niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Miasta Gorlice. Stawki będą
podawane do publicznej wiadomości.

3.

Należność za gospodarowanie odpadami należy uiścić przy opłacie za mieszkanie.

* niepotrzebne skreślić
Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

