
Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr  ……/……/15  
RADY MIASTA TYCHY z dnia  …………………… 2015 r. 

 

 

 
 

Tychy, dnia ……………………… 
 
 

 
 

                              

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/lokalu* 
 

OŚWIADCZENIE  
właściciela* nieruchomości/lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym  

o liczbie osób zamieszkałych w lokalu  
 
 Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia: 
 □ 1. pierwsze oświadczenie     
 □ 2. nowe oświadczenie składane ze względu zmianę liczby zamieszkałych osób tj. danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

          Data wystąpienia zmiany danych: …………………………………………………………………….………. 

 
Oświadczam, że na nieruchomości położonej pod adresem: 
 
 
Ulica ……………………………………………………… 

 
 
Nr domu  ………….. 

 
 
Nr lokalu ………….. 

 
Liczba zamieszkałych osób wynosi ……………………….  

 
Pouczenie: 

1. Dane podane w oświadczeniu stanowią podstawę do złożenia przez zarząd spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. 

2. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu, należy złożyć nowe oświadczenie 
w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa 
lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze 
prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku niezłożenia oświadczenia, zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej przy 
obliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględni liczbę osób 
zamieszkałych w lokalu na podstawie danych będących w posiadaniu zarządu spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej. 

 
Objaśnienia: 
*   właściciel nieruchomości/lokalu - współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością. 
 
**   Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).  
       
     Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

- art. 6o ust. 1 w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym 
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze 
 
 

………………………………. 
Podpis właściciela lokalu/najemca lokalu 

 
 

          

Numer PESEL 


