
                                                                                         

………………………………..……………… 

………………………………..……………… 

………………………………..……………… 
      ( imię nazwisko, adres ) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o liczbie  osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym  dla potrzeb 
ustalenia opłat za wywóz odpadów komunalnych 

 
        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim na mocy Ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz.U. z 2016 r.  
poz. 250 ze zm. ) oraz uchwał Rady Miasta Starogard Gdański: 
 

1 ) uchwały Nr XXIX/264/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z 27 lipca 2016 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej    
Starogard Gdański (Dz.Urz. województwa Pomorskiego z 2016 r. , poz. 3072). 
 

2 ) uchwały Nr XXXII/300/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z 12 października 2016 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 
3 ) uchwały Nr XXXII/303/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z 12 października 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

 
Mające powyższe na względzie i pouczony (-a) o odpowiedzialności karnej  z art. 286 § 1 ustawy 
z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r., Nr 88 poz. 553 ze zm. )   
 

o ś w i a d c z a m: 
 że w lokalu mieszkalnym pod adresem: 
 
ul. ………………………………………………………….…………………… 
 
kod pocztowy ……………, miejscowość ………………………………… 
 
zamieszkuje ……….……  osoba/osób; zameldowanych jest ………… osoba /osób; 
 
oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Zarządu Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Kociewie” w Starogardzie Gdańskim  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  o każdej 
zmianie  ilości osób zamieszkałych i zameldowanych  w powyżej wymienionym lokalu – w 
terminie 7 (siedmiu ) dni, począwszy od daty zmiany stanu osobowego w lokalu ( korekty 
naliczeń związane ze  zmianą  ilości osób  nie będą dokonywane za okresy wsteczne ) ; 
 

i przyjmuję do wiadomości, że powyższe  oświadczenie  jest podstawą złożenia przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Kociewie”  w Starogardzie  Gd. deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. 
 
 
……………………………………………………………….…      …………………………………………..……         
 (własnoręczny, czytelny podpis osoby składającej     (data i miejsce złożenia oświadczenia) 
oświadczenie, posiadającej tytuł prawny do lokalu)                                                                   

 
 
Pouczenie: 

1. Wypełnione  niniejsze oświadczenie należy złożyć  w  administracji  osiedla  
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25.11.2016 r. 

2. W przypadku niezłożenia  niniejszego oświadczenia  w terminie  zakreślonym w pkt.1 pouczenia  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” dokona ustalenia ilości osób   
w danym lokalu na podstawie posiadanych i/lub pozyskanych danych, w szczególności danych  
z ewidencji ludności stosownej gminy. 

3. Spółdzielnia informuje, że odpady komunalne z lokali mieszkalnych zbierane będą w sposób 
selektywny.   

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„K O C I E W I E” 

83-200 Starogard Gdański 
ul. Sobieskiego 7; tel. 58 56 240 81 

NIP 592-040-03-67 


