imię i nazwisko

adres

OŚWIADCZENIE
o ilości gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych będących własnością
Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego* oświadczam, że
w lokalu w Polkowicach przy ul. ………………….…………………………….…….. prowadzona jest
następująca ilość gospodarstw domowych**:
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA

ILOŚĆ GOSPODARSTW

STAWKA OPŁATY (zł)
/ GOSPODARSTWO***

Gospodarstwo wieloosobowe

35,00

Gospodarstwo jednoosobowe

17,50

Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Polkowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (art.3, Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. Zm.)
Zobowiązuję się do powiadomienia Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w terminie 14 dni o zmianie
danych będących podstawą ustalenia naleznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany zgłoszone w miesiacu
bieżącym będą uwzglednione w rozliczeniach miesiąca następnego. Polkowickie TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
weryfikacji danych poprzez np. zeznania świadków czy weryfikację stanów wodomierzy.

data

czytelny podpis

*Art.233 § 1 - Kto składa zeznania majace służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
**Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Jeżeli
jakakolwiek osoba lub osoby w danym mieszkaniu utrzymuje lub utrzymują się oddzielnie, osoba lub osoby takie tworza odrębne jedno- lub
wieloosobowe gospodarstwo domowe. Przytoczona definicja gospodarstwa domowego jest oparta na kryterium wspólnego gospodarowania
dochodami, bez względu na źródło tych dochodów.
Gospodarstwo domowe jednoosobow e- gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedna osobe zamieszkująca lokal lub budynek mieszkalny.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe- gospodarstwo prowadzone wspólnie przez co najmniej dwie osoby zamieszkujące lokal lub budynek
mieszkalny.
***Stawka wg. Aktualnie obowiazujacej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie dokonania wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

