
Oświadczenie 
właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

o sposobie wyliczenia objętości pojemnika/pojemników na odpady komunalne 
 
 
Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie (osoby prowadzącej działalność): 
………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………............................. 

Dane podmiotu, którego dotyczy składana deklaracja: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………............................. 

 
Ja niżej podpisana(y) uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 KK za składanie fałszywych zeznań, 
składam stosownie do art. 75 § 2 KPA oświadczenie następującej treści: 
 

Na nieruchomości zlokalizowanej w Szczyrku przy ulicy…………………………………………… nr…………….., 
wykonywany jest następujący rodzaj działalności: 

□ szkoła, żłobek, przedszkole – łączna liczba uczniów, studentów, pracowników - …………….…, 

□ sklep, hurtownia, inny lokal handlowy w tym handel poza lokalem – powierzchnia w m2 -…………….…  

□ lokal gastronomiczny, w tym tzw. letnie ogródki – liczba miejsc konsumpcyjnych - …………….… 

□ biuro, zakład usługowy, zakład rzemieślniczy, zakład produkcyjny, urząd – liczba pracowników - …………….… 

□ dom opieki – liczba łóżek - …………….… 

□ hotel – liczba łóżek - …………….… 

□ pensjonat - liczba łóżek - …………….… 

□ schronisko, inna placówka noclegowa - liczba łóżek - …………….… 

□ przychodnia, gabinet lekarski – liczba osób wykonujących pracę - …………….… 

□ obiekt sportowy – prognozowana, średnia liczba osób korzystających z obiektu w ciągu tygodnia - …………….… 

□ domki letniskowe, rekreacyjne – liczba domków - …………….… 

□ cmentarze – liczba miejsc pochówku - …………….… 

□ zakład fryzjerski lub kosmetyczny – liczba osób wykonujących pracę - …………….… 

□ inne - …………….……………………………………………………. 
 

Sposób wyliczenia objętości pojemnika:  

tygodniowa ilość produkowanych odpadów*: ………………………………. x 4 tygodnie = …………………………… (litrów miesięcznie) 
 
* tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk 
(PRZYKŁAD: pensjonat–10 łóżek.  10 łóżek x wskaźnik 15 litrów na łóżko= 150 litrów tygodniowo; 150 l x 4 tygodnie = 600 l 
miesięcznie. To daje 2 pojemniki o pojemności 240 litrów i jeden o pojemności 120 litrów).   
 

Deklarowana objętość pojemnika/pojemników: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Szczyrk, dn. ….…………………….....              …………..…..……………….….………….……………………………..    
                                                                                                                                                                    
                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie)         

 
 
 

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

Art. 75 § 2 KPA 
Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia 
właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod 
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 


