
 

OŚWIADCZENIE O RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
W LOKALU NR ……..…..…  PRZY……………………………………………..……… 

 
Poniższy dokument stanowi podstawę do złożenia przez administrację Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami do Urzędu Miasta Krakowa dla lokali usługowych. 
 

TYP OBIEKTU DEKLARACJA* WSKAŹNIK 

Miejsca zgromadzeń 

Miejsce spotkań, imprez (stadiony, hale sportowe, aqua parki 
itp.)  …………………………..….. 

(ilość osób) 

Działalność związana z kulturą 

Teatr/kino/sala widowiskowa/sala koncertowa 
 …………………………..….. 

(ilość miejsc) 

Muzeum/Sala wystawowa 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Edukacja 

Żłobek/przedszkole 
 …………………………..….. 

(ilość osób) 

Szkoła podstawowa/średnia 
 …………………………..….. 

(ilość osób) 

Szkoła wyższa 
 …………………………..….. 

(ilość osób) 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Szpital 
 …………………………..….. 

(ilość łóżek) 

Przychodnia, gabinety lekarskie 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 
Dzienna opieka w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych, DPS, innych 

 …………………………..….. 
(ilość łóżek) 

Całodobowa opieka w placówkach: DPS, hospicjum, 
opiekuńczo-wychowawczych, innych 

 …………………………..….. 
(ilość łóżek) 

Sprzedaż obiekty wielobranżowe 

Sklep wielkopowierzchniowy 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Magazyn/hurtownia 
 …………………………..….. 

(ilość pracowników) 

Targowisko 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sklep detaliczny/placówka handlowa 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sprzedaż detaliczna art. spożywcze 

Warzywniak 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 



 

Sklep mięsny 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sklep detaliczny /placówka handlowa 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sprzedaż detaliczna art. przemysłowe   

Sklep elektryczny, AGO, meblowy 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sklep odzieżowy/sportowy/wyr. skórzane/tkaniny, obuwie 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sklep z zabawkami 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Księgarnia 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Punkty handlowe poza lokalem 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Salon optyczny 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Sklep jubilerski 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 
Sklep detaliczny (niespożywczy pow. < 100m2)/placówka 
handlowa 

 …………………………..….. 
(powierzchnia) 

Sklep detaliczny (niespożywczy, pow. > 100m2)/placówka 
handlowa 

 …………………………..….. 
(powierzchnia) 

Działalność związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

Hotel - pokoje 
 …………………………..….. 

(ilość łóżek) 

Hotel - restauracja 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Motel - pokoje 
 …………………………..….. 

(ilość łóżek) 

Motel - restauracja 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Pensjonat 
 …………………………..….. 

(ilość łóżek) 

Dom studencki/akademik/bursa 
 …………………………..….. 

(ilość osób) 

Działalność związana z wyżywieniem 

Restauracja 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Bar 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Kawiarnia 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Jedzenie na wynos/uliczne punkty szybkiej konsumpcji 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 



 

Działalność usługowa 

Apteka 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Usługi fryzjerskie/kosmetyczne 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Biuro podróży 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Pralnia chemiczna 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Kwiaciarnia 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Bank 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Biuro, urząd, pozostałe instytucje 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Inne 

Zakłady produkcyjne/zakłady rzemieślnicze 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Garaże 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

Pustostan 

Lokal obecnie nieużytkowany 
 …………………………..….. 

(powierzchnia) 

 *W kolumnie „Deklaracja” zaznacz krzyżykiem rodzaj prowadzonej działalności. 
 

Oświadczam, że wszelkie zmiany użytkowania lokalu będą niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej 
Administrację Wspólnoty Mieszkaniowej.  Korekty naliczeń nie będą dokonywane wstecz. 

Jednocześnie jako posiadacz prawa do lokalu zobowiązuję się w imieniu swoim i użytkowników lokalu do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Przyjmuję do wiadomości, że właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność karno-skarbową w przypadku 
udzielenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym (art. 54 i art. 56 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. 
Kodeksu karnoskarbowego) 

 

 

……………………..                                         ……………………………………………….. 
          data                                                                 czytelny podpis właściciela/właścicieli lokalu 
 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu w wybrany sposób: 
 elektronicznie: dokumenty@tww.pl  (skan, fotografia) 

 pocztą tradycyjną: TWW Nieruchomości sp. z o.o. s.k. ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków 


