
 
Miejsce złożenia oświadczenia: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta w Mysłowicach,  
ul. Mikołowska 34/1, 40-400, Mysłowice, tel.: 32 317 84 94.   

Oświadczenie 
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

1. ADRES LOKALU:  

2. Osoba składająca oświadczenie:  

WŁAŚCICIEL (LUB JEDEN ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI) / UŻYTKOWNIK LOKALU: 
 
 
 
3. Kontaktowy nr telefonu: …………………………………. e-mail: …………………………………………………………………………… 
4. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia: - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”  

a) pierwsze oświadczenie   b) korekta oświadczenia  

5. Oświadczam, iż w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym zamieszkuje następująca liczba osób:  
 
 
 
6. Oświadczam, że w przypadku zmiany liczby osób zobowiązuję się w terminie do 7 dni od zaistnienia takiej 

zmiany do powiadomienia Administratora poprzez pisemnie oświadczenie o aktualnej liczbie 
zameldowanych lub zamieszkałych osób. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji Uchwał Rady Miasta Mysłowice dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Miasta 
Mysłowice.  

 
 
 
 
……………………………..…, dnia ……………………    ………………………………………………………………………… 
            Miejscowość                                    data                  /czytelny podpis składającego oświadczenie/ 

 
Pouczenie: 
1. Opłaty z tytułu wywozu nieczystości będą wnoszone tak jak dotychczas w formie zaliczki na rachunek bankowy Wspólnoty 

Mieszkaniowej. Stawka miesięcznej zaliczki od jednej osoby zamieszkałej uzależniona jest od uchwały Rady Miasta Mysłowice oraz od 
wyboru selektywnego lub nieselektywnego sposobu gospodarowania odpadami przez wspólnotę mieszkaniową. 

2. W przypadku problemów z wypełnieniem oświadczenia prosimy o kontakt z właściwą dla danej nieruchomości administracją AKCES 
-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. wymienioną w nagłówku niniejszego oświadczenia. 

3. Druk oświadczenia jest również dostępny na stronie internetowej: www.nieruchomosci-akces.pl w zakładce do pobrania. 
4. Uchwały Rady Miasta Mysłowice dostępne są na stronie Urzędu Miasta Mysłowice: www.bip.myslowice.pl  
5. Informujemy, że nie złożenie oświadczenia uznawane będzie jako uchylanie się od obowiązku zgłoszenia ilości osób zamieszkałych  

w danym lokalu mieszkalnym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy posiadają prawo do lokalu mieszkalnego – podstawa prawna: 
art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokalu (Dz. U. nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami). 

http://www.nieruchomosci-akces.pl/
http://www.bip.myslowice.pl/

