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Na podstawie: 

1) art. 6m ust. 1C ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.                                  
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zmianami). 

2) uchwały nr XIII/55/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca,                      
w zakresie odpadów komunalnych. 

3) uchwały nr XXI/78/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 12 października 2021 r.                         
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty. 

 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zmianami  * 
  
 
Imię i Nazwisko:   ………………………….………….…………………   Tel.:……………………...……                  
 
I. Oświadczam, że:                                     
 
w mieszkaniu przy ulicy ………………….……………………..……. nr budynku ……... nr lokalu …..…. 

kod pocztowy ……..………….…..…..…………, miejscowość ………………………………...…..………        

zamieszkuje(ą)  ……..…………  osób/osoba. 

II. Odpady komunalne z w/w lokalu mieszkalnym będą zbierane w sposób Selektywny (segregacja 
     odpadów).  Miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w lokalu 
     objętym deklaracją wyniesie: 
 

**      - gospodarstwo domowe jednoosobowe  –  stawka opłaty    38,00 zł /m-c 
 
 

**      - gospodarstwo domowe dwuosobowe    –  stawka opłaty    76,00 zł /m-c 
 

 
     **      - gospodarstwo domowe wieloosobowe   –  stawka opłaty  107,00 zł /m-c 
                      (3 i więcej osób) 
 
wg stawek opłat ustalonych w uchwale nr XXI/78/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 12 października 
2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  o określonej pojemności.  
 
Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Kościerskiego TBS Sp. z o.o. w Kościerzynie, 
poprzez złożenie deklaracji, o każdej zmianie osób zamieszkałych w w/w lokalu w terminie 7 dni od daty 
zmiany stanu osobowego lokalu. Korekty naliczeń o zmianie ilości osób nie będą dokonywane za okresy 
wsteczne.  
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Powyższa deklaracja jest podstawą do złożenia przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. w Kościerzynie, w imieniu 
mieszkańców nieruchomości opisanej w pkt. I, deklaracji DO-1 i DO-L o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Związku Gmin Wierzyca.  
 
 
 
……………………………………………………                               ………..…………………… 
  (własnoręczny czytelny podpis osoby składającej                                                            (data)                                       
    deklarację posiadającej tytuł prawny do lokalu)                        
 
 
Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego          
Sp. z o.o. w Kościerzynie przy ul. Świętojańskiej 5 d. 

Formularz deklaracji jest również dostępny na stronie internetowej Spółki: www.ktbs.com.pl 
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POUCZENIE 

*  Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  w innym  
postępowaniu prowadzonym na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  
karze  pozbawienia  wolności  do  lat  3. 

*  § 2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,   
uprzedził  zaznającego   o  odpowiedzialności  karnej  za fałszywe  zeznanie  lub  odebrał  od  niego  
przyrzeczenie. 

** właściwe  zaznaczyć 
 
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się w danym 
miesiącu z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Związek Gmin Wierzyca w drodze 
decyzji naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 krotności 
opłaty określonej w punkcie II. W przypadku niewykonania zadeklarowanego zobowiązania Związek Gmin 
Wierzyca dochodził będzie swoich roszczeń w drodze egzekucji. 
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