Informacje i szczegóły sprawy.
Nazwa sprawy

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu

Opis sprawy

Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu stanowi podstawę do złożenia
przez TBS w Zgierzu Sp. z o.o., do odpowiedniej Gminy, korekty deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Kogo dotyczy

Każdej osoby będącej mieszkańcem lokalu w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o.o.
Wnioskodawca musi być najemcą lokalu.

Wymagane dokumenty i Wypełniony wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu
oświadczenia
Zasady ustalania ilości osób zamieszkałych
1. Za osobę zamieszkałą w lokalu uważa się osobę mieszkającą w danym lokalu.
2. Zarząd TBS w Zgierzu Sp. z o.o. na wniosek Najemcy, na podstawie
udokumentowanej nieobecności powyżej 2 miesięcy, zwalnia z opłat osoby
niezamieszkałe w danym lokalu. Podstawą do zwolnienia jest:
- nauka w szkole z internatem, studia stacjonarne
- udokumentowana nieobecność: służba wojskowa, praca poza miejscem
zamieszkania, pobyt w zakładach zamkniętych itp.
W przypadku zgonu osoby zamieszkałej po okazaniu aktu zgonu.
3. Zmiana ilości osób wprowadzana jest raz na miesiąc. Wniosek o zmianę liczby
osób zamieszkałych winien być złożony w terminie, najpóźniej do 15 dnia danego
miesiąca.
4. Korekty ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz zmiany naliczeń opłat dokonuje się
od pierwszego dnia następnego kwartału od złożenia wniosku.
Najemca TBS w Zgierzu Sp. z o. o. zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane
dotyczące liczby osób zamieszkałych w lokalu.
5. W przypadku, gdy w mieszkaniu nie zameldowano żadnej osoby, miesięczną
opłatę eksploatacyjną „wywóz i zagospodarowanie śmieci” ustala się tak, jak w
przypadku mieszkań zajmowanych przez jedną osobę.

Miejsce składania pism

Biuro Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Wojewódzkiego 32,
Biuro Zarządu, ul. Łąkowa 20 m. 1

Informacji udziela

Biuro Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Wojewódzkiego 32,
Biuro Zarządu, ul. Łąkowa 20 m. 1

Termin i sposób
załatwienia

Termin rozpatrzenia wniosku 14 dni.
Nowa ilość osób zamieszkujących w lokalu i zmiana wysokości opłaty miesięcznej
„wywóz i zagospodarowanie śmieci” obowiązywać będzie od pierwszego dnia
następnego miesiąca bezpośrednio po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę.
Oświadczenie należy wypełnić czytelnie , drukowanymi literami.

Opłaty

Nie ma

Podstawa prawna

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2012 r. poz. 391)
2. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013
r. poz. 228)
3. Art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. Nr 88 poz.
553 z późn. zm.)

Inne informacje

O zmianie ilości zamieszkałych osób najemca obowiązany jest powiadomić
Administratora budynku w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

Dokumenty do pobrania [aktywny link: Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu]

……….., dnia ….….…………

……………………………….
Nazwisko i imię

……………………………….
Adres zamieszkania

……………………………….
Numer telefonu

……………………………….
PESEL

Oświadczenie
o liczbie osób zamieszkałych w lokalu
Oświadczam, że w w/w lokalu mieszkalnym zamieszkują niżej wymienione osoby:
Lp.

Stopień pokrewieństwa w
stosunku do najemcy

Nazwisko i imię

PESEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
wg. stanu na dzień złożenia niniejszego Oświadczenia.
Oświadczenie niniejsze składam świadomy/a odpowiedzialności karnej określonej w art. 233
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.) za złożenie
oświadczenia niezgodnego z prawdą.

……………………………
Podpis Najemcy

□ Wnoszę o potwierdzenie powyższego stanu zamieszkania przez Administrację budynku.
Potwierdzenie TBS w Zgierzu Sp. z o. o.

…………………………….
Podpis i pieczątka pracownika TBS

□ Zgłaszam do wspólnego zamieszkania następujące osoby:
1) ……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa z Najemcą)

2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
□ Wnoszę o wykreślenie ze wspólnego zamieszkania następujących osób:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
……………………………
Podpis Najemcy
* prosimy zaznaczyć odpowiednie pole z lewej strony.

