Zblewo, dnia

.2019 r.

RR.3111.

……………………………..
(Imię Nazwisko)

……………………………..
(Adres do korespondencji)

……………………………..

Oświadczenie
Oświadczam że, zamieszkuję nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostuję
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przyjmuję zwolnienie w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie dotyczy nieruchomości pod adresem: ………………………………………………………………

Podpis: ……………….
Uwagi: Oświadczam, że zapoznałem się iż zgodnie z art. 6k. ust. 4b. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 ze zm.) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której
mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a.
Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.
Zgodnie z ust. 4c w/w ustawy ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2c w/w ustawy kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7,
nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne- podlega karze grzywny.
Zgodnie z ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2c, toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Podpis: ……………….
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