
Dąbrowa Górnicza, dnia.................................................
...................................................................................................
                        (nazwisko i imię)

...................................................................................................
                      (adres zamieszkania)

...................................................................................................
                         

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym będącym  moją własnością, położonym w Dąbrowie 

Górniczej przy .................................................................................................................................................................................

zamieszkuje/zmieszkują:.........................osóba/osób/osoby.

Oświadczenie  niniejsze  składam pod  odpowiedzialnością   wynikającą  z  przepisów Kodeksu  karnego
skarbowego.
Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (tekst jednolity –
Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz.  926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Zarządzanie  Nieruchomościami  "Manhattan"  w  Dąbrowie  Górniczej  danych  w celu  przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
Jednocześnie zobowiązuję się do  informowania o każdorazowej zmianie liczby osób w lokalu w terminie
do 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez administratora
tj. Zarządzanie Nieruchomościami "Manhattan" deklaracji o wysokości opłaty za godarowane odpadami
komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

..................................................................

                                                                                           (czytelny podpis)

Informacja dla właścicieli:
W związku z  określeniem przez Gminę  sposobu świadczenia  usług w zakresie  odbierania  i  zagospodarowania
odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości mogą być wymagane dokumenty potwierdzające informacje
zawarte w oświadczeniach. Wykaz dokumentów, wymieniono w Uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w
sprawie: „wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Dokumenty te mają
potwierdzać zamieszkanie  w innej  gminie,  kraju lub innym miejscu zameldowania  lokalu na terenie  gminy,  w
szczególności dokument wystawiony przez:

a) dom spokojnej starości,
b) dom samotnej matki,
c) dom dziecka,
d) placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
e) zakład karny,
f) jednostkę wojskową,
g) uczelnię wyższą w przypadku studentów uczących się w trybie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
h) urząd gminy potwierdzający objęcie opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,
i) inne dokumenty potwierdzające nieobecność w przypadku osób przebywających na stałe poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
j) dokument  potwierdzający sezonowe  prowadzenie  działalności,  likwidację  lub  zawieszenie  prowadzenia

działalności w odniesieniu do właścicieli lokali, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne.


