Oświadczenie

na potrzeby sporządzenia zbiorczej deklaracji Wspólnoty
Mieszkaniowej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – LU

Podstawa prawna: art. 6m ust. 1 c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Miejsce składania oświadczenia: Elkom spółka. z o.o. z siedzibą w Opolu – Dział Zarządzania Nieruchomościami ul. Piotrkowska 17, 45-304 Opole

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□
□

pierwsze oświadczenie
zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian …………………………………)
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Nazwa firmy/Nazwisko i imię:
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU UŻYTKOWEGO), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Rodzaj prowadzonej działalności:

Miejscowość/kod pocztowy/ulica/nr budynku/lokalu:

D. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (należy zaznaczyć poprzez postawienie znaku X)
1.

Miejsce pracy.

Wstaw dane w pozycji E.1.

2.

Szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobki,
uczelnie.

Wstaw dane w pozycji E.2.

3.

Szpitale, koszary, hotele, motele,
pensjonaty, noclegowanie, schroniska dla
osób bezdomnych, domy pomocy
społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Wstaw dane w pozycji E.3.

4.

Internaty, akademiki, bursy.

Wstaw dane w pozycji E.4.

5.

Działalność związana z przygotowywaniem
i podawaniem napojów.

Wstaw dane w pozycji E.5.

6.

Działalność usługowa związana z
wyżywieniem.

Wstaw dane w pozycji E.6.

7.

Obiekty handlowe.

Wstaw dane w pozycji E.7.

8.

Obiekty usługowe.

Wstaw dane w pozycji E.8.

9.

Obiekty handlowo-usługowe.

Wstaw dane w pozycji E.9.

10. Obiekty przemysłowe.

Wstaw dane w pozycji E.10.

11. Obiekty magazynowe.

Wstaw dane w pozycji E.11.

12. Działalność związana ze świadczeniem
praktyk lekarskich.

Wstaw dane w pozycji E.12.

13. Inny rodzaj prowadzonej działalności,
niewymieniony w pkt od 1 do 12.

Wstaw dane w pozycji E.13.
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

1.

Ilość pracowników:

2.

Liczba dzieci, uczniów, studentów:

…………………….

3.

Liczba łóżek:

…………………….

4.

Liczba łóżek:

5.

Liczba miejsc konsumpcyjnych:

6.

Liczba miejsc konsumpcyjnych:

7.

Powierzchnia handlowa:

…………………..

…………………....
…………………….
…………………….
…………………....

8.

Powierzchnia usługowa:
…………………….

9.

Powierzchniach handlowo-usługowa:
…………………….

10. Powierzchnia przemysłowa:
..........................
11. Powierzchnia magazynowa:
…………………….
12. Powierzchnia użytkowa:

…………………….

Średnia łączna tygodniowa ilość
odpadów komunalnych wytwarzanych
na nieruchomości niezamieszkałej*
12 litrów na jednego pracownika
5 litrów na 1 dziecko, ucznia, studenta
15 litrów na 1 łóżko
30 litrów na 1 łóżko
15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne
(pojemność nie może być mniejsza niż 120 l)
20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne
(pojemność nie może być mniejsza niż 120 l)
60 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni handlowej
30 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni usługowej
40 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni handlowo-usługowej
10 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni przemysłowej
5 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni magazynowej
10 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni

12 litrów na 1 osobę wytwarzającą odpady lub
15 litrów na każde rozpoczęte 10 m2
powierzchni
…………………….
*W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem naczyń jednorazowych średnia ilość odpadów
zwiększona jest o 100% tygodniowo.
13. Liczba osób/powierzchnia użytkowa:

F. PROPONOWANA PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU ŚREDNIA TYGODNIOWA ILOŚĆ ODPADÓW
KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ W PRZYPADKU
WYTWARZANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI ODPADÓW NIŻ WYNIKA TO Z PODANYCH WYŻEJ
INFORMACJI W POZYCJI E.
Średnia tygodniowa ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości niezamieszkałej określona w litrach:
………………………………………………………………………………….… .

G. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości (lokalu użytkowego):

□ gromadzę w sposób selektywny
□ gromadzę w sposób nieselektywny
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H. WYBÓR PROCENTOWEGO UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI
(tylko przy wyborze gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny)

Pozostałości po segregacji odpadów

……………%

Odpady z metalu i tworzywa sztucznego

….………..%

Odpady szklane

….………..%

Odpady z papieru

……………%

Odpady ulegające biodegradacji

……………%
SUMA:

100%

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że jestem świadomy/a iż podane danych
niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi odpowiedzialność
prawną i skutki finansowe.
Poprzez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych dla celów związanych
z
ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez Administratora danych – Wspólnotę
Mieszkaniową,
w
imieniu
którego
działa
podmiot
przetwarzający – Elkom spółka z o.o. z siedzibą w Opolu,
zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych

CZYTELNY PODPIS osoby składającej oświadczenie /
osoby reprezentującej składającego oświadczenie

Data złożenia oświadczenia

…………………………………….

Osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE L nr 119, str. 1).

Świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego w związku
z art. 282 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.)

Oświadczam, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
niezwłocznie złożę nowe oświadczenie do Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której działa w tym zakresie

Elkom spółka z

o.o. z siedzibą w Opolu – Dział Zarządzania Nieruchomościami ul. Piotrkowska 17, 45-304 Opole

……………………………………..…….
(czytelny podpis)

UWAGA!
W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych
na nieruchomości niezamieszkałej zostanie ustalona przez właściciela nieruchomości.
Oświadczenie złożone w związku ze zmianą danych mających wpływ na wysokość
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązywać będzie od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana, nie później niż po upływie 30 dni od
dnia jego złożenia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dane kontaktowe:

nr tel.

adres mailowy:
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