
    Załącznik nr 2  do uchwały nr XXVII/190/13 
                                        Rady Gminy Goraj z dnia 25  marca  2013 r. 

 
 

Wykaz obrazujący liczbę gospodarstw domowych   
w  budynkach  wielolokalowych na terenie gminy Goraj 

sporządzony przez zarządcę budynku 
  

 

Liczba gospodarstw domowych 

 

 

Lp. 

 

 

 

Adres lokalu 

 

 

1 – 2 osobowych 

 

Liczących więcej niż 2 
osoby 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. 
 
……………………………                        ……………………………………........... 
              (data)                                                           (czytelny podpis sporządzającego) 

      

 

 

          



OŚWIADCZENIE  NA POTRZEBY SPORZ ĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA OŚWIADCZENIA DO ZARZ ĄDCY NIERUCHOMO ŚCI 

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia  –  zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

           1.   PIERWSZE OŚWIADCZENIE                                                                            2.     ZMIANA DANYCH  

             2. W razie złożenia korekty podać datę  zaistnienia zmiany oraz jej przyczynę. 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA 

3.  Imię i nazwisko: 

4.  Kraj: 5.  Województwo: 6.  Powiat: 

7.  Gmina: 8.  Ulica: 9.  Nr domu: 10. Nr lokalu: 

11.  Miejscowość: 12.  Kod pocztowy: 13.  Poczta: 

C.  ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) NA TERENIE GMINY GORAJ, NA KTÓREJ   POW STAJĄ ODPADY  
      KOMUNALNE 
14.  Nazwa ulicy: 15.  Nr budynku/lokalu: 

D. OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE OPŁAT  
16.  Oświadczam, że w lokalu określonym w części B prowadzone jest ……. gospodarstwo/gospodarstw domowe/domowych (niepotrzebne 
skreślić),  w skład którego/których wchodzą mieszkające stale następujące osoby: (należy podać imię i nazwisko każdej osoby) 
 

1. ……………………………………………………………….      4.  ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………….      5.  ……………………………………………………………… 

         3.     ………………………………………………………………..      6.  ……………………………………………………………... 

17. Deklaruję zbiórkę odpadów komunalnych  w sposób selektywny:       TAK      NIE       (niepotrzebne skreślić)               

E. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO  OŚWIADCZENIE / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJ ĄCEGO    
OŚWIADCZENIE 

18. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
      niezgodnych z rzeczywistością. 
 
……………………………………………………                                      …………………………………………………. 
                 (miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis) 

 
Pouczenie: 
 
1.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, należy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, złożyć nowe oświadczenie 
(jako korekty) do zarządcy nieruchomości (np. Spółdzielni Mieszkaniowej). 
 
2.Gospodarstwo domowe jest to zespół osób spokrewnionych ze sobą lub niespokrewnionych, mieszkających razem i 
wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub osoba utrzymująca się samodzielnie, bez względu 
na to, czy mieszka sama, czy też z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe). 
 

         

 

Podstawa prawna:   Uchwała Nr XXVII//190/13  Rady Gminy Goraj z dnia  25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia   wzoru   deklaracji   o   
wysokości   opłaty   za   gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałych położonych  na 
obszarze Gminy Goraj.                           
Składający:     Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych. 
Miejsce składania:   Zarządca nieruchomości (budynku wielolokalowego) 


