
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

SŁUŻĄCE DO NALICZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ZAŁĄCZNIK  

DO DEKLARACJI  
DM/DW 

                 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko właściciela/właścicieli lokalu) 

 

zamieszkały/a …………………………………………………………………….
(adres zameldowania/zamieszkiwania) 

 

numer telefonu  ……………………………………………………………………. 

świadomy/a odpowiedzialno ści karnej wynikaj ącej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z pó ź. zmian.), przewiduj ącego kar ę pozbawienia wolno ści 
do lat 3 za składanie fałszywych zezna ń 

oświadczam  

że lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. ……………………………………………………………… 

którego jestem/jesteśmy właścicielem/właścicielami zamieszkuje obecnie ………………………………..., 

słownie …............................................................... osoby/osób (łącznie uprawnionych i nieuprawnionych 

do zniżki). 

UWAGA: nale ży poda ć wszystkie osoby zamieszkuj ące w lokalu ł ącznie z małoletnimi dzie ćmi.  
                

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie 
oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za podanie niezgodnej z rzeczywistością liczby faktycznie zamieszkujących 
osób w wyżej wymienionym lokalu. Zobowiązuję się do informowania Zarządcy o każdej zmianie liczby mieszkańców zamieszkujących  
w lokalu w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia zdarzenia. 
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Zarządcę deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399  
z późn. zm.) i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych 
uchwałą Rady Miasta Krakowa. 
 

Rodzinom wielodzietnym (tj. rodzice lub rodzic z co najmniej trójką dzieci) zamieszkałym na terenie 
nieruchomości i jednocześnie posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zwolnienie z opłaty w części 
wynoszącej 5,40 zł na każdego członka rodziny. W celu skorzystania z ulgi proszę podać numery kart dla 
poszczególnych osób. 

Lp.  Numer Karty Du żej Rodziny Ilo ść osób 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

 
 
Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie danych osobowych w tabeli jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta  
w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości 
zwolnienia z opłaty w części wynoszącej 5,40 zł/os. posiadającą Kartę Dużej Rodziny. 

 

Kraków, ……………………………  …………………………………………………………………. 
(data wypełnienia)        (czytelny podpis/y osoby/osób posiadającej/cych tytuł prawny do lokalu) 


