Kamienna Góra, ………………………………………….
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
( nazwa i adres firmy )

Oświadczenie najemcy/ właściciela lokalu użytkowego
do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra
1. Oświadczam, że lokal użytkowy znajdujący się w budynku nr …….. zlokalizowanym w Kamiennej Górze
przy ul. ………………………………… najmowany przeze mnie na podstawie Umowy najmu lokalu użytkowego z
dnia ……………………… / będący moją własnością /**
a/ jest o lokalem powierzchni użytkowej wynoszącej ……………………... m2
b/ jest lokalem: /**
b.a/ handlowym branży spożywczej,
b.b/ handlowym branży gastronomicznej,
b.c/ handlowym – branże pozostałe,
b.d/ usługowym / biurowym.

/*

2. Oświadczam, że odpady będą zbierane przeze mnie w sposób selektywny i tak przekazywane będą do
odbioru.
3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Ustawą z dnia13.09.1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) powyższe oświadczenie stanowi
podstawę do złożenia przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o. o. w Kamiennej Górze deklaracji zbiorczej do
Urzędu Miasta Kamienna Góra o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Oświadczam, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będę wnosić za dany miesiąc z
góry na konto zgodne z kontem książeczki lub faktury opłat za czynsz / książeczki lub faktury za bieżące
utrzymanie **/.
5. Oświadczam, że o zmianach w zawartych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłaty będę
informował/-a każdorazowo informował Spółkę Mieszkaniową Sp. z o. o. w Kamiennej Górze w terminie
do 10 dni od dnia wystąpienia zmiany.
6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż niezłożenie Spółce Mieszkaniowej oświadczenia o zmianie
danych w nim zawartych lub złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może skutkować
odpowiedzialnością prawną.

…………...………………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

*/ powierzchnia użytkowa to przeznaczona do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej część
ogólnodostępnej powierzchni lokalu stanowiąca całość techniczno-użytkową, na której odbywa się bezpośrednia
działalność dotycząca danej branży, bez wliczania do niej w szczególności powierzchni magazynów, pomieszczeń
gospodarczych, komunikacji, ekspozycji wystawowej
**/ niepotrzebne skreślić

