
       
 

                 

 

OŚWIADCZENIE 
NA POTRZEBY WYPEŁNIENIA PRZEZ ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI 

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

1. Adres lokalu użytkowego:  
 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

2. Osoba składająca oświadczenie (właściciel lub jeden ze współwłaścicieli / najemca lokalu)*: 
 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu kontaktowego/adres e-mail (podanie jest dobrowolne): 
 
…………………………………………………………………………………..…………………… 

4. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”): 
 
a) pierwsze oświadczenie □   b) korekta oświadczenia □         obowiązuje od miesiąca …………………..……………….. 
    

5. Oświadczam, iż w wyżej wymienionym lokalu prowadzona jest działalność o charakterze:  

 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższej tabeli 

L.p 
Charakter działalności prowadzonej w lokalu użytkowym 

zaznacz 
odpowiedni 

wybór 
stawiając znak 

”X” 

Proszę wpisać: 
- pow. lokalu 
- ilość miejsc konsump. 
-liczbę  pracowników 
odpowiadającą charakterowi 
działalności prowadzonej w 

lokalu 
1 Lokal handlowy, apteka  

 - Powierzchnia lokalu  
  

2 Lokal gastronomiczny       
- Miejsca konsumpcyjne 

  

3 Lokal usługowy, biuro, bank, warsztat, zakład produkcyjny, rzemieślniczy 
 - liczba pracowników 

  

4 Przychodnia zdrowia, gabinet stomatologiczny, masażu, kosmetyczny itp   
- liczba pracowników 

  

5 Jednostka użyteczności publicznej min. biblioteka, dom kultury, ośrodek sportu 
- liczba pracowników 

  

6 
INNE……………………………………………………………   

  

 NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU 
JW. 

 
- 

 

6. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy do oświadczenia dołączyć wypis z Centralnej 
Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Oświadczam, iż w przypadku zmiany wynikającej z pkt 5 powyższego oświadczenia zobowiązuję się pisemnie w terminie 
do 7 dni od zaistnienia zmiany do powiadomienia Zarządcy nieruchomości poprzez korektę oświadczenie. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb Zarządcy nieruchomości 
niezbędnych do realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli dotyczących gospodarowania odpadami na terenie 
Miasta Stalowa Wola. 

 
   ……………………………                         ……………………………………………..  
              (miasto, data)                                                                                                                  (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

Pouczenie:  

1. W przypadku złożenia oświadczenia po 10 dniu miesiąca, będzie obowiązywać od miesiąca następnego. 
2. W przypadku pytań dot. wypełnienia oświadczenia, prosimy o kontakt z administracją tel. 15 842-79-13 

 lub Zarządem SBM w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 35 pokój nr 15 lub tel. 15 844 20 71 

3. Uchwały Rady Miejskiej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli http://www.bip.stalowawola.pl/ lub 
http://www.odpady.stalowawola.pl/akty prawne/. 

   * niepotrzebne skreślić 


