
 
KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.       

 

 Informacja: 

 Poniższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Spółkę do Urzędu Miasta Katowice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 
391 z późn. zm). Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.               
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jednolity Dz. U. z 2005r. ,Nr 229, poz. 1945 z późń. zm).  Właściciel nieruchomości w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega odpowiedzialności karno-skarbowej za niezłożenie 
deklaracji, podanie w niej nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nią danych                 
( art.54 i art.56 ustawy  z dnia 10 września 1999r. –Kodeks karny skarbowy [t. jednolity Dz. U. z 2007r. , Nr 111, poz.765 z późń. zm.]) 

OŚWIADCZENIE NAJEMCY 

(dot. Ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym) 

 

Ja ……………………………………………………………………………… , będący głównym najemcą lokalu mieszkalnego  
(imię i nazwisko) 

 

przy ulicy …………………………………………… Nr domu …………………… Nr lokalu ……………………… jestem świadomy 
warunków zawartych w umowie najmu lokalu mieszkalnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że w niniejszym lokalu zamieszkują wspólnie niżej wymienione 
osoby: 

                Główny najemca 
1. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  

(imię i nazwisko)                 (pesel)                                                  - 

2. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  
(imię i nazwisko)                 (pesel)                                        (stopień pokrewieństwa) 

3. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  
(imię i nazwisko)                 (pesel)                                        (stopień pokrewieństwa) 

4. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  
(imię i nazwisko)                 (pesel)                                        (stopień pokrewieństwa) 

5. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  
(imię i nazwisko)                 (pesel)                                        (stopień pokrewieństwa) 

6. ……………………………………………………... / ………………………………........ / ………………………………………  
(imię i nazwisko)                 (pesel)                                        (stopień pokrewieństwa) 

Ilość osób ogółem: ………………… os. 
 

O zmianie danych podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zobowiązuję się każdorazowo informować KTBS Sp. z o.o. w terminie 7- dni od dnia 
jej zaistnienia. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. nr 101 poz.926 z późń. zm.) wyrażam zgodę       

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

  ……………………………………………………...     ……….…………………………………………….. 
                 (miejscowość i data)       (czytelny podpis głównego najemcy)  


