
…………………………….….…      ……………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

(właściciel nieruchomości, adres, telefon) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W związku z wprowadzeniem selektywnego odbierania dodatkowej frakcji odpadów, tj. 

popiołu z palenisk domowych, oświadczam, że na nieruchomości …………………………… 

 

……………………………………….……….., której jestem właścicielem/użytkownikiem*: 

                                           (adres) 

  potrzebny będzie pojemnik na popiół, który będę przekazywał do zagospodarowania 

zgodnie z harmonogramem; 

 

  nie będzie potrzebny pojemnik na popiół, gdyż będę go zagospodarowywał na własne 

potrzeby i nie będzie oddawany w pojemniku z odpadami komunalnymi zmieszanymi;  

 

  nie będzie potrzebny pojemnik na popiół, gdyż posiadam piec gazowy/olejowy 

i w moim gospodarstwie odpad w postaci popiołu nie powstaje. 

- należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w kratce poprzez znak „X” 

 

…………………………………. 
(podpis) 

 

Uwaga! 
Brak złożonego oświadczenia w terminie do 10 grudnia 2015 r. jest jednoznaczny z tym, że na 
danej nieruchomości nie powstaje odpad w postaci popiołu i nie będzie potrzebny pojemnik na 
popiół. 
Po 1 stycznia 2016 r. w przypadku stwierdzenia popiołu w odpadach komunalnych zmieszanych 
na drodze postępowania administracyjnego naliczona zostanie wyższa opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z tytułu nie segregowania odpadów na nieruchomości. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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