
       OŚWIADCZENIE OSOBY POSIADAJĄCEJ TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU 
MIESZKALNEGO W ZASOBACH SM „AKADEMICKA” WE WROCŁAWIU

                     na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłat za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi

......................................................
(imię i nazwisko)

......................................................
(adres)

..................................................... Spółdzielnia  Mieszkaniowa
(telefon i email)          „Akademicka”

      ul. S. Jaracza 48
       50-305 Wrocław

Oświadczam, że w mieszkaniu przy ul…………………………………..

zamieszkuje (ą)…………słownie …..………………………..osoba  (y).

1. O zmianie ilości faktycznie zamieszkujących osób w lokalu będę informował (a) na piśmie 
    w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
2. Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez  
    Spółdzielnię do Urzędu Miasta Wrocławia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi na terenie Miasta Wrocławia,  w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
    gminie ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póżn. zm.) za którą podatnik ponosi odpowiedzialność karno –  
    skarbową, co oznacza , że osoba, która udziela informacji niezgodnie ze stanem faktycznym  
    podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe (art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. –  
    Kodeks karny skarbowy.
3. W przypadku nie złożenia oświadczenia, zarząd spółdzielni przy obliczaniu opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi, uwzględni powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Oświadczenie powyższe składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością odpowiedzialności
karno – skarbowej za podanie nieprawdziwych danych.

                ............................................................
                                               (data i czytelny podpis  składającego  oświadczenie)

Wypełnione oświadczenie, prosimy przekazać do siedziby Spółdzielni lub listownie na adres 

Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2013r.

(VERTE)



                                                                                                         Wrocław, dnia ………………….

D E K L A R A C J A

…...................................................
(imię i nazwisko)

…...................................................
(adres)

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
         „Akademicka”
      ul. S. Jaracza 48
       50-305 Wrocław

Biorąc pod uwagę wprowadzany od 1 lipca 2013 r. nowy system odbioru odpadów komunalnych,

deklaruję przystąpienie do zbierania i składowania odpadów :

- selektywnie1

- nie selektywnie1

                ….........................................................
                                                 (data i czytelny podpis  składającego  oświadczenie)

1Wybraną propozycję prosimy zakreślić znakiem X w ramce po lewej stronie.

Wyciąg z UCHWAŁY NR XLII/978/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, ustala się z zastrzeżeniem ust.2, na podstawie powierzchni 
lokalu mieszkalnego.

2. Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada więcej niż 27 m2 powierzchni 
lokalu mieszkalnego, opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od znajdującego 
zastosowanie sposobu jej ustalania, o którym mowa w § 1, wynosi:

1) od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 

a) 0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,   

b) 1,27 zł, jeżeli komunalne odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;   

2) za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 

a) 19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,   

b) 28,50 zł, jeżeli komunalne odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.   

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.wroclaw.pl lub 

          www. ekosystem.wroc.pl.                       (VERTE)

http://www.wroclaw.pl/

