Informujemy, że w wyniku zmiany ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, samorządy terytorialne zostały zobowiązane do wprowadzenia
i stosowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (śmieciami). Oznacza to,
że wszystkie gminy w Polsce – w tym także gmina Pabianice – przejmują na siebie
odpowiedzialność za odpady komunalne i są zobowiązane do ustalenia stawek opłat za ich
odbiór i zagospodarowanie.
Rada Miejska w Pabianicach zobowiązała do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji pod
nazwą: „Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
W deklaracji tej należy wskazać między innymi liczbę osób zamieszkujących w danej
nieruchomości, a także złożyć oświadczenie co do sposobu zbierania odpadów (odpady
segregowane, bądź niesegregowane).
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie druku
zamieszczonego niżej oświadczenia i złożenie go w Administracji Osiedlowej lub siedzibie
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w Państwa imieniu złoży deklarację zbiorczą
w Urzędzie Miasta Pabianic.

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko: …………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
(osoby lub osób mających prawo do lokalu)

Nr lokalu…………..przy ul. …………………………………………w Pabianicach
I.
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu:
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują………. (słownie:…………............)
osób/osoby.
Oświadczam również, że o zmianach liczby osób zamieszkałych w lokalu wskazanych
w oświadczeniu będę każdorazowo informował/a Administrację Osiedla w terminie
siedmiu dni od dnia zaistnienia tych zmian.
Przyjmuję również do wiadomości, że niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje przyjęcie
do obciążenia (obciążenia z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów) liczby
osób ujętych w ewidencji Urzędu Miasta Pabianic.
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam również, że jestem świadom/a odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym.
II.

W celu uzyskania niższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych deklaruję gotowość ich selekcjonowania.
TAK

NIE
(niepotrzebne skreślić)

Pabianice, dn. ………………

………………………………………...
(czytelny podpis osoby mającej prawo do lokalu)

Administratorem danych osobowych podanych w w/w oświadczeniu jest Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42-44,
95-200 Pabianice. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016., poz. 922 z
późniejszymi zmianami). Oświadczającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

