
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego  
Ul. Wysłouchów 6 B , 30-611 Kraków  

 
                                  OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  
                                                              ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.  

   Podstawa prawna: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r Tekst jednolity z dnia 17 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 391)  

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA     

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)  

□ pierwsze oświadczenie      

□ bieżące oświadczenie (data zaistnienia zmian) .............................................................  
                                                         (dzień - miesiąc - rok)  

II. DANE DYSPONENTA LOKALU SKŁADAJACEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA  

(LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ)     

Przez dysponenta lokalu- należy rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.  

Nazwisko i imię      

Gmina  Ulica   Nr domu  I Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy   Poczta   

III. ADRES LOKALU NA KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

ULICA:    NUMER BUDYNKU/LOKLAU:  

IV. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU   

Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujące w danym lokalu.   

Liczba osób .................................    …………………………..............................................  

                   słownie liczba osób:  

V. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO  

OŚWIADCZENIE      

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej przewidzianej wart.- 54 i 56  

Kodeksu karno- skarbowego *     

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

                           (miejscowość i data)                                           (czytelny podpis)  

 

*art.54 § 1. Kodeksu karno-skarbowego "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy  

opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze  

pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie."     

*art.56 § 1. Kodeksu korno-skarbowego "Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację  

lub oświadczenie, podoje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża  

podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie."  

 
1. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podana przeze mnie liczba osób będzie wykorzystana  

przez Spółdzielnię do naliczania składników opłat za lokal, zgodnie z Regulaminem w sprawie szczegółowych zasad rozliczania 

kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za użytkowanie lokali w SM im. W. Kasperskiego  i Regulaminem 

      utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała nr LXII 1/917 /12 z dn. 19.XII.2012.  
 
2. Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

       osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami  

       komunalnymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

  

      POUCZENIE: 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nowe                     

oświadczenie,   w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany, do siedziby Spółdzielni osobiście lub do skrzynki na listy umieszczonej na drzwiach S.M. 


