
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Wielkopolanka” 
ul. Grunwaldzka 104 
60-307 Poznań  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w lokalu użytkowym  
 

 
Ja, niżej podpisany, jako właściciel lokalu użytkowego, w którym powstają odpady 

komunalne położonego:  

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

(miejscowość, ulica, nr lokalu) 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

 

Oświadczam, że w związku z prowadzoną działalnością w lokalu pod w/w adresem 

w skali miesiąca wytwarzam odpady zmieszane w wysokości: 

 

Nie 
wytwarzam 

0,12 m³ 0,24 m³ 0,36 m³ 1,1 m³ 2,5 m³ 5,0 m³ 8,0 m³ 

        

 
Wypełniając należy postawić X w odpowiedniej kolumnie. 

Oświadczam, że w związku z prowadzoną działalnością w lokalu pod w/w adresem 

w skali miesiąca wytwarzam odpady -  metale i tworzywa sztuczne w wysokości:    

 

Nie 
wytwarzam 

0,12 m³ 0,24 m³ 0,36 m³ 1,1 m³ 2,5 m³ 

      

 
Wypełniając należy postawić X w odpowiedniej kolumnie. 



 

 

Oświadczam, że w związku z prowadzoną działalnością w lokalu pod w/w adresem 

w skali miesiąca wytwarzam odpady - papier w wysokości: 

 

Nie 
wytwarzam 

0,12 m³ 0,24 m³ 0,36 m³ 1,1 m³ 2,5 m³ 

      

 
Wypełniając należy postawić X w odpowiedniej kolumnie. 

Oświadczam, że  w związku z prowadzoną działalnością w lokalu pod w/w adresem 

w skali miesiąca wytwarzam odpady - szkło w wysokości: 

 

Nie 
wytwarzam 

0,12 m³ 0,24 m³ 0,36 m³ 1,1 m³ 2,5 m³ 

      

 
Wypełniając należy postawić X w odpowiedniej kolumnie. 

Oświadczam, że w związku z prowadzoną działalnością w lokalu pod w/w adresem 

w skali miesiąca wytwarzam odpady - bioodpady w wysokości: 

 

Nie 
wytwarzam 

0,12 m³ 0,24 m³ 0,36 m³ 1,1 m³ 8,0 m³ 

      

 
Wypełniając należy postawić X w odpowiedniej kolumnie. 

 

 

………………………………….       …………………………………… 

(data)                                 (czytelny podpis) 

 

Pouczenie: 

Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Wielkopolanka” w Poznaniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które właściciele lokali użytkowych będą ponosić od dnia 1 września 2020 roku,  
wg stawek uchwalonych przez GOAP. 



 

 

Objaśnienia:  

1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu niemieszkalnego zobowiązana jest złożyć 
oświadczenie w terminie do 31 lipca 2020 roku. 

2. Osoby posiadające tytuły prawne do więcej niż jednego lokalu niemieszkalnego 
zobowiązane są do złożenia odrębnych oświadczeń dla każdego z lokali. 

3. Lokal niemieszkalny to lokal, w którym nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne np. biuro, sklep, przedszkole oraz inne rodzaje działalności 
prowadzonej w lokalu. 

4. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może skutkować 
konsekwencjami związanymi z oświadczeniem nieprawdy na podstawie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

5. Oświadczenie należy złożyć bezpośrednio w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wielkopolanka” przy ul.  Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu, bądź listownie na adres 
spółdzielni lub na adres e-mail biuro@wielkopolanka.pl 

6. Brak oświadczenia może skutkować zastosowaniem przez ZM GOAP podwyższonych 
stawek opłat. 
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