
KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OŚWIADCZENIE 
dot. liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

Ja …....................................................................... oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy
        (imię i nazwisko)

ulicy ….......................................................................... w Katowicach zamieszkuje ......... osób,

od 3).................................
                          (miesiąc i rok)

Pouczenie

Oświadczenie  stanowi  podstawę  do  złożenia  przez  Spółdzielnię  do  Urzędu  Miasta  Katowice  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z
późn. zm.), zwanej dalej u.c.p.g., za którą właściciel ponosi odpowiedzialność karno-skarbową.  Udzielenie informacji niezgodnej ze
stanem faktycznym może spowodować  egzekucję  skarbową (art.  54  i  art.  56  ustawy z  dnia 10  września 1999 r.  -  Kodeks karny
skarbowy). Skutki egzekucji obciążą bezpośrednio osobę składającą niniejsze oświadczenie.

........................................................ ........................................................
    (miejscowość i data)      (czytelny podpis)

1) Oświadczenie składa właściciel lokalu, osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal
(art. 6m ust. 1c u.c.p.g.)

2) Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie w przypadku każdorazowej zmiany liczby osób zamieszkujących lokal (art. 6m ust. 1 i 2
u.c.p.g.).  Niezłożenie  oświadczenia  lub  podanie  w jego  treści  informacji  nieprawdziwych  skutkuje  zawiadomieniem odpowiednich
organów o poświadczeniu nieprawdy i wszczęciem postępowań wskazanych w pouczeniu.

3) Zmiana liczby osób nie może być dokonana za okres wsteczny, za wyjątkiem przypadku związanego ze śmiercią mieszkańca - do
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 4 i 5 pkt 1 u.c.p.g.).
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