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Poznań, dnia ………………………… 

…………………………………………… 
imię i nazwisko  

 

…………………………………………… 
adres zamieszkania  

 

…………………………………………… 
adres do korespondencji 

 

…………………………………………… 
nr telefonu  

 

        Poznańska Spółdzielnia  

Mieszkaniowa „Winogrady”   

w Poznaniu  

Administracja Osiedla  

 

……………………………………… 
           nazwa osiedla 

 

……………………………………… 
       adres 

Oświadczenie dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny składane w celu zmniejszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi* 

Oświadczam, że w lokalu nr ……….………….. znajdującym się w budynku nr ……………………..  

na Osiedlu  ………………….……………………………….. zamieszkuje … … osób, w tym osoby identyfikujące 

się Kartami Dużej Rodziny o następujących numerach: 

1…………………………………………..; 
 (nr karty) 

2…………………………………………..; 
    (nr karty) 

3…………………………………………..; 
   (nr karty) 

4…………………………………………..; 
   (nr karty) 

5…………………………………………..; 
   (nr karty) 

6…………………………………………..; 
   (nr karty) 

7…………………………………………..; 
   (nr karty) 

8 ……..…………………………………...; 
    (nr karty) 
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9  …………………………………………..;  
   (nr karty) 

10 …………………………………………..;  
   (nr karty) 

11 …………………………………………..;  
   (nr karty) 

12 …………………………………………..;  
   (nr karty) 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne za stanem faktycznym i prawnym pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, a o zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami będę 

każdorazowo informował/a Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu - Administrację Osiedla, w 

terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.  

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu swoim i osób ze mną zamieszkałych do: 

selektywnej (segregowania) zbiórki odpadów komunalnych.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Poznańską Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Winogrady" w Poznaniu, w Zarządzie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej" ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wraz z załącznikiem DOP-3, w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (dz. U.  z 2012 r. poz. 391, z póź. zm.).  

*Oświadczenie dotyczy rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, które uiszczają kwotę za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przekraczającą 70 zł/mc. Oznacza to, że rodzina wielodzietna będzie płaciła tylko za 5 osób, a każda 

kolejna osoba będąca jej członkiem i zamieszkująca przedmiotowy lokal będzie zwolniona z opłaty.   

   

 

  

……………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 


