
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM  

O LICZBIE OSÓB W NIM ZAMIESZKUJĄCYCH 
 

Podstawa prawna: Art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888, ze zm.) – 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. 
 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli lokali mieszkalnych, osób, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osób faktycznie 
zamieszkujących lokal.  
 
Termin składania: 

1) Pierwsze oświadczenie – w terminie umożliwiającym wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej złożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w lokalu 
pierwszego mieszkańca,    

2) Nowe oświadczenie składane ze względu na zmianę liczby osób zamieszkujących lokal – w terminie umożliwiającym wspólnocie 
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

 1. Nazwisko i imię lub imiona / Nazwa siedziby 
 
 

2. Identyfikator PESEL / REGON / NIP (podkreślić właściwe) 
 
 

B. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 3. Ulica 
 
 

4. Nr domu 5. Nr lokalu   6. Kod pocztowy, miejscowość 

C. OZNACZENIE LOKALU  MIESZKALNEGO (uzupełnić jeśli adres inny niż poz. 3 – 5) 

 
7. Ulica 

 
8. Nr domu 9. Nr lokalu   

D. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  10. pierwsze oświadczenie            

□  11. nowe oświadczenie składane ze względu na zmianę liczby mieszkańców 

12. Data powstania obowiązku / zmiany danych 

 
 

………………………………………………………... 
(dzień/miesiąc/rok) 

E. DANE BĘDĄCE PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny 
13. 

Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny objętych Kartą Dużej Rodziny 
14. 

Nr Kart(y) Dużej Rodziny 

15. 

16. Data wypełnienia oświadczenia (dzień/miesiąc/rok) 17. Podpis składającego oświadczenie 

F. POUCZENIE 

1. Dane podane w oświadczeniu są podstawą do złożenia przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się lokal mieszkalny. 

2. Deklaracja o której mowa w pkt 1 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z treścią informacji przyjętej przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię 
mieszkaniową. 
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Rady Miasta Tychy

z dnia 31 marca 2022 r.
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