
                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/2020 Rady  
                                                                                                                                       Nadzorczej KSML-W z dnia 17.12.2020 r.  

 

OŚWIADCZENIE                        
NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Miejsce składania: KSM L-W – Administracja osiedla 
 

 

A. A. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko:  
 

Nr telefonu kontaktowego / adres poczty 
elektronicznej 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj Województwo Powiat 

 
 

  

Gmina Ulica Nr budynku/nr lokalu 

 
 

  

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
 

  

 

B. ADRES LOKALU, W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr budynku/nr lokalu 

 
 

  

 

C. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W DANYM LOKALU 

1. Oświadczam, że w lokalu wskazanym w części B 
niniejszego oświadczenia zamieszkuje: 

 
(należy podać liczbę 

mieszkańców) 

Osoby zamieszkujące w 
lokalu wskazanym w części 
B 

                         Imię i nazwisko  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

D. PRZYSŁUGUJĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY (informacja dobrowolna) 
1. Dochód w gospodarstwie domowym przekracza/nie przekracza* kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ust. z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

*/ niewłaściwe skreślić 

2. Rodzina nie ma/ma* status wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny. 

*/ niewłaściwe skreślić 

      Uwaga – można skorzystać tylko z jednego zwolnienia. 

 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi 
odpowiedzialność prawną i skutki finansowe. 

 
   ...................................                                                    ...................................... 
    (miejscowość i data)                                                          ( czytelny podpis) 
 



 
Objaśnienia 

 
        Podstawa prawna złożenia oświadczenia: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439,                                   
z późn. zm.) 

2. Uchwała Nr XXXIII /483/ 2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia   2020 r .zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia 
warunków i trybu  składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Spółdzielnia jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu – w załączeniu informacja                             
o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 
 

 
 

Pouczenie 
 
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć udokumentowane  
oświadczenie do Spółdzielni. 
2. Należność za gospodarowanie odpadami będzie uiszczana przy opłacie za mieszkanie. 
3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości danych wynikających                          
z oświadczenia. 
 
 

 
 

 


