
q q q 

q q q 

q q o ilości pracowników do 10

q posiadającym siedzące miejsca konsumpcyjne w ilości szt.: q o ilości pracowników do 15

q nie posiadającym siedzących miejsc konsumpcyjnych q o ilości pracowników powyżej 15

q 1. Gospodarstwo jednoosobowe q 1. Gospodarstwo dwuosobowe

….................. m3

1. Rodzaj podatnika (zaznaczyć własciwy kwadrat)
1. osoba 
fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU
Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1

A. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
        *- dotyczy składającego oświadczenie będącego osobą fizyczną                                 **- dotyczy składającego oświadczenie niebędącego osobą fizyczną

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁASCICIELA LOKALU

DLA POTRZEB USTALENIA PODSTAWY WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. Nazwisko * / Nazwa pełna **

3. Pierwsze imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

                Pola 5, 6, 7 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - 
rok)

6. Imię ojca 7. Imię matki

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. PESEL * / NIP ** / REGON **

8. Miejscowość

25. Data (dzień - miesiąc - rok) 26. Podpis weryfikującego formularz

C. OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA DOTYCZACE LOKALU

Niniejszym oświadczam, że lokal wymieniony w p.B.1. jest:

lokalem mieszkalnym lokalem handlowym

C.1. DANE DOTYCZĄCE  SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU

D. PODPIS WŁASCICIELA LOKALU / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

(pola 14 i 15  wypełnić w przypadku ubiegania się o opłatę ryczałtową dla gospodarstwa domowego 1 lub 2 osobowego)

15. Wielkość gospodarstwa domowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

C.3. POWIERZCHNIA LOKALU

lokalem gastronomicznym

zakładem usługowym, produkcyjnym lub rzemieślniczym

B. DANE DOTYCZĄCE LOKALU W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
B.1. ADRES 

12. Adres lub opis lokalizacji punktu zbierania odpadów

B.2. DANE DOTYCZĄCE PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW
(pole 12 wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż podany w pkt B.1)

9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

Wejherowo

13. Sposób użytkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

C.2. DANE DOTYCZACE ZUZYCIA WODY W LOKALU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA

Ilość m3 wody miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę z okresu ostatnich 6 -ciu miesięcy wyniosło:
14. 

                                                                m3

Ujęto  w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od miesiąca ….....................................................2020 r.

19. Data wypełnienia oświadczenia (dzień - miesiąc - rok) 20. Podpis (pieczęć) składającego oświadczenie

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Oświadczam, że powierzchnia użytkowa lokalu wymienionego w pkt B.1. 
wynosi:

16. Powierzchnia w m2

E. ADNOTACJE ADMINISTRATORA

17. Imię 18. Nazwisko

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

21.
Potwierdzam, że miesięczne zużycie wody na cele bytowe w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy, w przeliczeniu na jedną 

osobę w gospodarstwie domowym, wyniosło:
22. Data (dzień - miesiąc - rok) 23. Podpis pracownika działu rozliczeń

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
24.


