SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH „KIELNIA”
91-463 ŁÓDŹ UL. ŁAGIEWNICKA 54/56.
W wyniku wprowadzonej przez Sejm RP zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012 poz.391 z pózn. zmianami) od 1 lipca 2013 r. samorządy zobowiązane są do wprowadzenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi (śmieciami). Oznacza to, że gmina przejmie odpowiedzialność za
odpady komunalne i jest zobowiązana do ustalenia stawek opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

OŚWIADCZENIE
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Adres :
2. Osoba składająca oświadczenie posiadająca tytuł prawny do lokalu:
Nazwisko i imię
Tel. kontaktowy
Adres e- mail
3.Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia: - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
a) pierwsze oświadczenie

b) korekta oświadczenia

4. Oświadczam, iż w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym przebywa/ją
osób/y
(łącznie z dziećmi) słownie
, które będą gromadziły odpady w sposób
….selektywny (segregowany)*
5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z treścią Uchwały nr XV/643/19 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019r.:
a) 24,00zł za jednego mieszkańca – wynosi stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
b) Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niewypełniania obowiązku
segregacji odpadów przez mieszkańców, tzw. stawką karną w wysokości 48,00zł za jednego
mieszkańca – zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy korzystający z pergoli (śmietnika)
w których stwierdzona zostanie nieprawidłowa segregacja odpadów.
6. Oświadczam, że o zmianach w deklaracji, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami, będę każdorazowo informował/ła Spółdzielnię w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
7. Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Łódź, dnia …..................

….........................................................
/ czytelny podpis składającego deklarację /

Powyższe opłaty obowiązywać będą od dnia 1.12.2019 r.
* zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 poz 2010), od dnia 01 grudnia 2019r. wprowadzony został obowiązek
segregacji odpadów
Administratorem podanych w deklaracji danych osobowych jest SMB”Kielnia. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr 101, poz.926 z póź.zm.). Podane dane są wykorzystywane wyłącznie przez Spółdzielnię w celu realizacji
ustawy, o której mowa na wstępie. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji

