
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/118/20

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 26.02.2020 r.

OŚWIADCZENIE 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI*/ LOKALU BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO 

na potrzeby złożenia deklaracji** o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A.  IMIĘ  I  NAZWISKO (dotyczy  osoby  fizycznej)  /  PEŁNA NAZWA  (dotyczy  osoby  prawnej  oraz  jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

1.

2. Numer PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 3. Numer NIP (nie dotyczy osoby fizycznej)

4. Numer telefonu 5. Adres e-mail

6. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (właściwe zaznaczyć)

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI/LOKALU NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE

7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr Lokalu

C. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości/w lokalu pod adresem wskazanej w części
B niniejszego oświadczenia zamieszkuje

10. 

      (liczba osób)

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

11. (data złożenia oświadczenia) 12. (czytelny podpis składającego deklarację)

E. ADNOTACJE ZARZĄDCY

PIERWSZE OŚWIADCZENIE

ZMIANA OŚWIADCZENIA



Pouczenie:

1. Dane podane w oświadczeniu stanowią podstawę do złożenia przez zarząd spółdzielni, lub wspólnoty mieszkaniowej, deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości  i  porządku w gminach  (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  2010)  oraz  uchwałą  Rady Miasta  Hajnówka  w sprawie  wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

2. W przypadku  zmiany  ilości  osób  zamieszkujących  w  lokalu  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nowe oświadczenie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

3. W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia  zarząd  spółdzielni,  lub  wspólnoty  mieszkaniowej  przy  obliczaniu  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,  uwzględni ilość osób zamieszkujących w lokalu na podstawie danych będących
w posiadaniu zarządu spółdzielni lub wspólnoty. 

4. Miejsce składania oświadczenia: Zarządca nieruchomości 

Objaśnienia:

* właściciel  nieruchomości/lokalu-  właściciel,  współwłaściciel,  użytkownik wieczysty,  jednostka organizacyjna i  osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu i inny podmiot władający nieruchomością.

** Deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.).
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