Termin zwrotu wypełnionego
Oświadczenia do 10.06.2013 r.
na adres: „ZAN” Sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE
NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć):
WŁAŚCICIEL LOKALU
MIESZKALNEGO
NAJEMCA LOKALU
MIESZKALNEGO

UŻYTKOWEGO
UŻYTKOWEGO

Wypełnia właściciel/najemca lokalu mieszkalnego
……………………………………………………………
/nazwisko i imię/

……………………………………………………………
/pesel/

……………………………………………………………
/adres, ulica nr, miejscowość/

……………………………………………………………
/ilość osób zameldowanych/

……………………………………………………………
/ilość osób zamieszkałych/

……………………………………………………………
/wyjaśnić różnicę pomiędzy
zameldowaniem, a zamieszkaniem np.
praca za granicą, studia, szkoła itp./

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA

Wypełnia właściciel/najemca lokalu użytkowego
……………………………………………………………………………………………
/nazwisko i imię/pełna nazwa/adres, ulica nr, miejscowość

NIP ……………………………………………………………
REGON ……………………………………………………

…………………………………………………m
/powierzchnia lokalu/

2

……………………………………………………………………………………………
/charakterystyka działalności – handlowa, usługowa,
gastronomiczna, sportowa itp./

Ilość osób zatrudnionych: ………………………………………………………………
Ilość miejsc konsumpcyjnych: ………………………………………………………..
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA

Upoważniam zarządcę nieruchomości do podpisywania zbiorczej deklaracji w moim imieniu. 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.
Dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej przewidzianej w art. 54 i 56
Kodeksu karno-skarbowego*
……………………………………………, ………….…….
(miejscowość i data)
………………………………………………….

………………………………………………….
(czytelny podpis)

(numer telefonu)
*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 karno-skarbowego „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu
uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje 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 tych karom łącznie”.
Podstawa prawna:
Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r.
- nr XX/245/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów;
- nr XX/246/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- nr XX/247/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
- nr XX/249/13 w ;sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pouczenie:
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnoszone w formie zaliczki na
rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej bądź Zakładu Administracji Nieruchomości.
Informacje o wysokości opłat obowiązujących od lipca 2013 r. zostanie przekazana w formie
zawiadomienia.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nowe oświadczenie, w ciągu 7 dni od
daty zaistnienia zmiany, do siedziby Spółki lub e-mailem: sekretariat@zan-namyslow.pl
3. W przypadku problemów z wypełnieniem oświadczenia prosimy o kontakt z Zakładem
Administracji Nieruchomości, tel. 77 410 72 65
4. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dostępne są na stronie Urzędu Miasta
www.bip.namyslow.eu

Dokument dostępny na www.zan-namyslow.pl

