
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu dla potrzeb gospodarowania odpadami komunalnymi  

Kraków dnia  _______________ 
______________________________ 

Imię i Nazwisko osoby uprawnionej 

______________________________ 
  Adres  lokalu w SM Bieńczyce 

______________________________ 
Telefon kontaktowy 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Bieńczyce”  
os. Kombatantów 1  31-630 Kraków  

 

OŚWIADCZENIE 
o liczbie osób zamieszkujących w lokalu w celu ustalenia wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Oświadczam, że w moim lokalu mieszkalnym,  adres: os._____________________, 

budynek nr_____, lokal nr________ zamieszkuje osób w liczbie: _____________ ,  

Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Bieńczyce” do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, za którą właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność karno – skarbową, co oznacza, że złożenie 
oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową (art. 54 i art. 56 

ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks Karny Skarbowy).1 

 
Skutki egzekucji obciążają bezpośrednio składającego niniejsze oświadczenie. 

O zmianach w podanym Oświadczeniu, które mają wpływ na zmianę na wysokość opłat, będę każdorazowo 
informować Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce” w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Nie złożenie 
oświadczenia w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie opłat od liczby osób ustalonych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce”. 

 

     ______________________________  

podpis osoby uprawnionej 

 
1 Art. 54.  [Uchylanie się od obowiązku podatkowego]   

§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji,  
        przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny  
        do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w §  1 podlega karze grzywny  
         za wykroczenie skarbowe. 
Art. 56.  [Nieprawdziwe dane podatkowe]   
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja  
       prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny  
       do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w  § 1 podlega karze grzywny  
        do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w §  1 podlega karze grzywny  
        za wykroczenie skarbowe.  
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu  
        lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 


