Poznań, dnia ………………………………………….

7. ………………………………………………………………………………..;

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………………………..;

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………..;

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………..;
OŚWIADCZENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH*
w sprawie liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym
w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 roku (z późniejszymi zmianami)
Ja, niżej podpisany/a jako osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu** o numerze

Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pod
rygorem odpowiedzialności karnej. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego
poinformowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkałych
w przedmiotowym lokalu poprzez złożenie oświadczenia (druk podstawowy lub
druk dla rodzin wielodzietnych) w Kierownictwach Osiedli nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności.

………………….. na os. ……………………………………………………………………. w Poznaniu,
oświadczam, że:
a. w powyżej wskazanym lokalu zamieszkuje (niezależnie od zameldowania) łącznie
……………….. osób;
b. w powyżej wskazanym lokalu zamieszkują osoby identyfikujące się Kartami Dużej
Rodziny o następujących numerach:

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę
do złożenia przez Spółdzielnię deklaracji ustalającej wysokość łącznej opłaty
za odprowadzenie odpadów do Związku Międzygminnego „Gospodarki
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP). W imieniu osób zamieszkałych
zobowiązuję się do segregowania odpadów zgodnie z wymogami przyjmując
równocześnie do wiadomości, że brak segregacji może spowodować zwiększenie
opłat.
………………………………………………...
(czytelny podpis)

1. ………………………………………………………………………………..;
2. ………………………………………………………………………………..;
3. ………………………………………………………………………………..;
4. ………………………………………………………………………………..;
5. ………………………………………………………………………………..;
6. ………………………………………………………………………………..;

*Oświadczenie dotyczy rodzin wielodzietnych, które uiszczają kwotę przekraczającą 70 zł. Oznacza to,
że każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób, a każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny
wielodzietnej, od 1 października 2019 r. będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podstawa prawna - Uchwała nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w
części z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
**Najem, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu, odrębna własność wraz z udziałem w prawie własności gruntu, inne.

