
 

O ś w i a d c z e n i e   o ilości osób zamieszkałych w lokalu,                                                                               

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

                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 sp. z o.o. – Dział Zarządzania Nieruchomościami ul. Piotrkowska 17, 45-304 Opole 
 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie* 

 
 

Adres Wspólnoty Mieszkaniowej [adres lokalu, w którym powstają odpady komunalne]* 

 
ul. …………………………………………………………………………………  nr lokalu …………………………………………………….. 
 

 

Adres korespondencyjny:  
 

 
 

Telefon * 
 

E-mail 
 

 

 

Okoliczności powodujące obowiązek 

założenia oświadczenia* 

[ ] – PIERWSZE OŚWIADCZENIE / data od ……………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] – ZMIANA DANYCH                  / data od …………………………….……... 

Zaznaczyć właściwą kratkę znakiem X 
 

Oświadczam, że w w/w lokalu 

zamieszkuje następująca ilość osób * 

 

 

                    Należy wpisać osoby faktycznie zamieszkałe (bez względu na meldunek) 

 
 

Oświadczenie o sposobie 

gromadzenia odpadów * 

 

SELEKTYWNY 

[ ] 

 

NIESELEKTYWNY 

[ ] 
 Zaznaczyć właściwą kratkę znakiem X 

 

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 sp. z o.o., zgodnie z Europejskim 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych                
z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE L nr 119, str. 1). 

CZYTELNY PODPIS osoby składającej oświadczenie /                   
osoby reprezentującej składającego oświadczenie 
 

 
 
 

Data złożenia oświadczenia ……………………………………. 

 
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.) 

* dane wymagane do wypełnienia 

 
 

 

POUCZENIE 
1). W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

niezwłocznie złożyć w siedzibie Zarządcy Nieruchomości nowe OŚWIADCZENIE. 

2). Należność za gospodarowanie odpadami uiszczana będzie na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, z góry do dnia 10-go 
każdego miesiąca. 

3). W przypadku złożenia oświadczenia powodującego zmianę wysokości opłaty, nowa wysokość opłaty ustalona zostanie                  
od miesiąca, w którym złożone zostanie nowe oświadczenie. 

 
 
 

    
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                       [POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA / DATA] 

 
 
 


