
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  

            W WĄGROWCU 
 

 

Uwaga! Należy wypełnić jedynie jasne pola oświadczenia komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym      

             długopisem. 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY POSIADAJĄCEJ TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU 

O LICZBIE MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL 

potwierdzające dane do deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Podstawa prawna:                                    - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach 

                                                                    (Dz. U. 2018.0.1454 t.j. z późn. zm.) 

                                                                  - Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia                    

                                                                    26 marca 2019 r. 

 

Składający:                                                  Formularz przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł prawny  

                                                                    do lokalu w budynku wielolokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej                       

                                                                    w Wągrowcu 

 

Miejsce składania oświadczeń:                  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu ul. Jeżyka 50 

                                                                    sekretariat – pok. nr 7                  
 

 
1. Dzień – Miesiąc – Rok 

__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA1) 

2. Rodzaj złożonego oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

    □ pierwsze oświadczenie
2)3)        □ korekta oświadczenia

4) (należy dodatkowo wypełnić 

                                                                                       dział D) 

                                                                                       (data zaistnienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)                              

 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE 

B.1. Adres zamieszkania 
   

3. Imię i nazwisko 4. Telefon 

 

5. PESEL 6. Kraj 7. Województwo 

 

8. Gmina 9. Miejscowość 10. Kod pocztowy 

 

11. Poczta 12. Ulica 13. Nr budynku 14. Numer lokalu 

 
 



 

     B.2. Dane lokalu, w którym powstają odpady komunalne5) 

15. Ulica 

 

16. Nr budynku 17. Nr lokalu 

18. Liczba  osób zamieszkałych w lokalu6) 

 

 

 

 
C. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O OBOWIĄZKU ZBIERANIA W 

LOKALU I PRZEKAZYWANIA DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W SPOSÓB SELEKTYWNY – POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2013r.7) 

 

D. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOREKTY OŚWIADCZENIA ORAZ INNE UWAGI  

     SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanym 

oświadczeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50 (będącą administratorem 

tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych  

jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces realizacji wniosku/pisma. 

 

 

 

...............................................................                                 ..................................................... 
                           miejscowość i data                                                                                                                  czytelny podpis 

 

 

  



Objaśnienia: 

1. W razie niezłożenia oświadczenia o liczbie mieszkańców zamieszkujących lokal albo 

uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w oświadczeniu, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa zwróci się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Wągrowca o określenie w 

drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi w lokalu. 

2. Pierwsze oświadczenie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest złożyć 

w terminie do 28 lutego 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu. 

3. W przypadku lokalu zamieszkałego po 28 lutego 2013r., osoba, której przysługuje tytuł 

prawny do tego lokalu obowiązana jest złożyć oświadczenie w terminie 10 dni od dnia 

zamieszkania w danym lokalu pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych o liczbie osób zamieszkałych w lokalu, osoba której 

przysługuje tytuł prawny do tego lokalu jest obowiązana złożyć nowe oświadczenie 

(korektę) w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

5. W przypadku posiadania tytułu prawnego do więcej niż jednego lokalu, osoba je 

posiadająca powinna złożyć odrębne oświadczenie dla każdego lokalu. 

6. Należy podać liczbę osób aktualnie zamieszkujących lokal, a nie liczbę osób 

zameldowanych. 

7. W budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową                     w 

Wągrowcu obowiązuje zakaz gromadzenia we wspólnych pojemnikach następujących 

rodzajów odpadów: 

a) szkło, b) papier, c) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, d) 

komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, e) meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, f) zużyte opony, g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte 

baterie i akumulatory, i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) odpady budowlane i 

rozbiórkowe. 

Uchwalone  przez Radę Miejską w Wągrowcu od 01.07.2013r./ miesięczne stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą w przypadku zbiórki selektywnej 11 

zł za 1 mieszkańca i 19 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. 

  


