
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 
AKTUALIZACJA DANYCH

Ja niżej podpisana/y ………………………………..…….………….................................................

                                                               (imię i nazwisko)

posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego numer ……..….. przy ulicy …………………....

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

Oświadczam,  że  w  ww.   lokalu  w  dniu  podpisywania  niniejszej  deklaracji  liczba   osób

zamieszkałych wynosi  ……….

Ustalam zaliczkę na wodę w wysokości , z.w. ……........ m³ 

Stawki opłat za odbiór odpadów obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej

1. O każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu poinformuję Zarządcę Nieruchomości składając

nowe oświadczenie, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Zarządcę

Nieruchomości do UM Lublin deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2012 poz. 391) za którą właściciel ponosi

odpowiedzialność karno- skarbową, tzn. że udzielenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym może

spowodować egzekucję skarbową (art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy).

Skutki egzekucji obciążą bezpośrednio składającego Oświadczenie.

3. Wskazuję poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego:

Adres korespondencyjny……………............................……………………...……………….……................

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

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………..………………….……..............…………....

Adres e-mail …………………………………………………………………………..............………………

Podstawa prawna pobrania oświadczenia:

1. Uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 20  grudnia 2012 roku

· Nr 657/XXVI/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

2. Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 roku

· Nr  705/XXVIII/2013  w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

·  Nr  704/XXVIII/2013   w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Niniejsze  oświadczenie  prosimy  odesłać  drogą  pocztową  na  adres  biura  Zarządcy  ul.

Poligonowa 12/6 20-817 Lublin,  przesłać faxem na numer 81     479-05-28 lub mailem na adres

biurogj@op.pl

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

   (Miejscowość, data)                    (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Gospodarstwo Odpady zbierane w sposób
selektywny

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny

1- osobowe 12 zł 16 zł

2-osobowe 25 zł 33zł

3 i więcej osobowe 39 zł 50 zł

mailto:biurogj@op.pl



