Miejscowość………………….., dnia ………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………
Adres
………………………………………….
…………………………………………..

OŚWIADCZENIE
w sprawie liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym w celu realizacji uchwalonej
w dniu 15 stycznia 2020 roku Uchwały Rady Miasta Turku nr XVII/133/20

Ja

niżej

podpisany/a

jako

osoba

posiadająca

tytuł

prawny

mieszkalnego…………………………………………………………………

1

do
w

lokalu
Turku

oświadczam, że na dzień ………………………. roku:
1. w wyżej wymienionym lokalu łącznie zamieszkuje (niezależnie od stanu
zameldowania) …………….. osoba/osób.
2. podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod
rygorem odpowiedzialności karnej.
Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Spółdzielni Mieszkaniowej
„Tęcza” w Turku o każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkałych w przedmiotowym
lokalu przez złożenie oświadczenia w biurze Działu Administracji Spółdzielni nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności.2
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Tęcza” w Turku deklaracji, ustalającej wysokość łącznej dla
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Turku.
W imieniu osób zamieszkałych w lokalu zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że
stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowe segregowanie odpadów na terenie
nieruchomości może spowodować zwiększenie opłaty poprzez nałożenie przez miejskie
organy dokonujące kontroli kar administracyjnych.
……………………………………………….
(czytelny podpis)

1

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego, odrębna własność lokalu wraz z udziałem w prawie do gruntu, najem od Spółdzielni.
2

W przypadku złożenia korekty oświadczenia zmieniającego liczbę osób zamieszkałych w lokalu po 16 dniu
danego miesiąca, zmiana opłaty będzie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. Korekty naliczeń nie będą
wykonywane za okresy wsteczne.

Turek, dnia 27.01.2020 roku
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
Al. J. Piłsudskiego 1
62-700 Turek

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku informuje, że w związku
z podjęciem przez Radę Miasta Turku Uchwał nr XVII/133/20 i nr XVII/135/20 z dnia 15
stycznia 2020 roku z dniem 1 marca 2020 roku ulegnie zmianie metoda naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki opłaty za odpady.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób
selektywny wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wszystkich mieszkańców Państwa budynku
obowiązuje system segregacji odpadów. Informujemy, że sposób zbierania odpadów na
terenie danej nieruchomości będzie podlegał kontroli, prowadzonej przez odbiorcę odpadów.
W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się z obowiązku selektywnego składowania
odpadów stawka opłaty, na mocy decyzji administracyjnej zostanie podwyższona dla
wszystkich mieszkańców danego budynku i będzie stanowić dwukrotność obowiązującej
stawki opłaty, czyli 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Pani/Pana lokalu mieszkalnym koniecznym jest
przekazanie do Spółdzielni informacji o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu
mieszkalnym.
Zwracamy się z prośbą do osób posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych,
położonych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Tęcza” w Turku o wypełnienie i podpisanie załączonego do niniejszego pisma

oświadczenia oraz jego zwrot do siedziby Spółdzielni (Administracja, pokój nr 2, Al. J.
Piłsudskiego 1 w Turku) w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.

