
 

Stargard, dnia ………........................ 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Os. Zachód A-7 

73-110 Stargard 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a  

………………………………………………………………………………….………………………. 

(imię i nazwisko) 

posiadający: odrębną własność do lokalu użytkowego*, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu użytkowego*, najem lokalu użytkowego*  
niniejszym oświadczam, że w lokalu użytkowym usytuowanym przy ulicy  
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa ulicy, nr nieruchomości, oznaczenie lokalu (np. U/1)) 
 

o powierzchni …………… m2 będący moją własnością*/ którego jestem użytkownikiem*/ 
prowadzona jest obecnie działalność: lokal gastronomiczny, lokal handlowy, zakład 
rzemieślniczy, zakład produkcyjny, zakład usługowy, ** inne (jakie) 
 

…….......................................................................................................................................... 
(wpisać rodzaj działalności) 

Ponadto: 
1. informuję, że w lokalu użytkowym obecnie wykonuje pracę ……….osób 

2. informuję, że w lokalu użytkowym o działalności gastronomicznej ilość miejsc 

konsumpcyjnych wynosi:……………………… 

 

W przypadku zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej informację po zmianie 

liczby osób wykonujących pracę w lokalu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia 

nowego oświadczenia. 
 

……………………………………………. 

(Czytelny podpis i data) 
 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020r. w sprawie postanowienia 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady. 

(* niepotrzebne skreślić) 

(**) wpisać rodzaj działalności) 

 
POUCZENIE 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
art. 6m. ust. 1c., cyt. „W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota 
mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze 
prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

art. 6o. ust. 1, cyt. „W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metodę, a w przypadku ich braku – uzasadnione 
szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”. 


