
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVII/120/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r.

Składający: Oświadczenie jest zobowiązany złożyć właściciel/współwłaściciel lokalu lub osoba użytkująca

lokal bez tytułu prawnego.

Miejsce składania: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Bielany Bis"

ul. Mireckiego 7, 96-100 Skierniewice

UWAGA! Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie kartki.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X)

pierwsze oświadczenie

zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistniałej zmiany ….…..………………………… )

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Miejscowość:

Nazwa ulicy: Nr domu Nr lokalu

Nr tel. stacjonarnego: Nr tel. komórkowego: Adres e-mail:

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, za 

podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

……………………………………

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

              (dzień - miesiąc - rok)

B. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

……………………………………
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Skierniewice 

Nazwisko i imię

Liczba osób zamieszkałych w lokalu:

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMA/-Y OBOWIĄZKU ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY, ZGODNIE Z 

ART..6ka Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D. DANE KONTAKTOWE

E. DEKLARACJA 



3. Od dnia 1 stycznia 2020 r., stawka opłaty za odbiór odpadów selektywnych wynosi 28,00 zł. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 właściciel / użytkownik lokalu jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

6.Oświadczenie stanowić będzie podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową "Bielany Bis".

do Prezydenta Miasta zbiorczych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich budynków 

w zasobie.

1. Druk oświadczenia należy wypełnić drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

4. Zgodnie art. 6K Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), w przypadku 

nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 

56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość.

2. W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jeden lokal, wówczas składa odrębną deklarację dla każdego lokalu.

Pouczenie:





do Prezydenta Miasta zbiorczych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich budynków 


