Oświadczenie
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Głuchołazy przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/297/13 z dnia
6 marca 2013r.
(opłata naliczana od ilości osób zamieszkałych)
Ja niżej podpisany(a)
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
nr PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
oświadczam, że w mieszkaniu przy ul. ......................................................., zamieszkuje ..................
osoba/osób .
Tabela nr 1.
(wypełnia gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje troje lub więcej osób w wieku do 18 roku
życia lub kontynuujących naukę w szkole lub w szkole wyższej do 26 roku życia ).
L.p.
1
2
3
4
5
6

Imię

Nazwisko

PESEL

zameldowanych jest ............................. osoba/osób.
W przypadku gdy liczba osób zamieszkałych jest mniejsza od ilości osób zameldowanych w
mieszkaniu należy dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub
innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Głuchołazy lub oświadczenie o
zamieszkaniu poza terenem gminy Głuchołazy lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na
terenie Gminy Głuchołazy ze wskazaniem miejsca zamieszkania.
Jednocześnie jako posiadacz prawa do mieszkania oświadczam, że od 1 lipca 2013 roku
zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną zamieszkałych do:
- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Zarządu Międzyzakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej przez złożenie oświadczenia o każdej zmianie liczby osób
zamieszkałych i zameldowanych w/w lokalu do 14 dni od daty zmiany stanu osobowego.
Korekty naliczeń dotyczących zmniejszenia ilości osób nie będą dokonywane za okresy wsteczne.
Miejsce składania oświadczenia:
MSM, ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy

..................................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

..................................
data

…………………………………………….
(Imię i Nazwisko)

………….………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE1
o zamieszkaniu poza terenem Gminy Głuchołazy lub w innej niż miejsce zameldowania
nieruchomości położonej na terenie Gminy Głuchołazy

1. Oświadczam,
że
moja
córka/syn
nie
zamieszkuje
pod
adresem
...................................................................................................................................................,
uczy się/studiuje w ………………………………………………………………………………………………. .
(nazwa szkoły lub uczelni)

Jest
ona/on
objęta/y
opłatą
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
Gminie
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, że …………………….….……………................................... nie zamieszkuje pod
(imię i nazwisko)

adresem ……………………………………………………………….. - mieszka poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie ww. nieruchomości.
3. Oświadczam, że ………………………………………………………………...........................
(imię i nazwisko)

nie zamieszkuje pod adresem …………………………………………………….. - mieszka poza Gminą
Głuchołazy.
Jednocześnie oświadczam, że osoba ta mieszka pod następującym adresem:
………….……………………….……………………….…………………….……… oraz jest objęta opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie ……………………..……………………………... .
4. Oświadczam, że ………………………………………………………….................................
(imię i nazwisko)

zameldowana/y pod adresem …………………………………………………….. - mieszka w innej niż miejsce
zameldowania
nieruchomości
położonej
na
terenie
Gminy
Głuchołazy
pod
adresem:
……………………………………………………………………….………………………………………………

………..............……………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

1

Wypełnić właściwe oświadczenie, pozostałe skreślić

