OŚWIADCZENIE
o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach

Ja niżej podpisany/a .............................................................................,
zamieszkały/a .......................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria nr ………………............. wydanym przez .................
……………………………………………
oświadczam
że nie byłem karany/a za wykroczenia wskazane w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6
lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
albo
że byłem ………i - krotnie karany za wykroczenia, wskazane w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub
art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej* za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

i - wpisać informację o liczbie prawomocnych wyroków skazujących,
* - wynikającej z art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny - dalej przewidującego karę pozbawienia wolności
do lat 5 za poświadczenie nieprawdy.

OŚWIADCZENIE
o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 ustawy o odpadach

Ja niżej podpisany/a .............................................................................,
zamieszkały/a .......................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria nr ………………............. wydanym przez .................
……………………………………………
oświadczam
że w stosunku do mnie jako :
ii

- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo
- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą
prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącego działalność
gospodarczą jako osoba fizyczna,
w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono
co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej* za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

ii – niewłaściwe skreślić,
* - wynikającej z art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny - dalej przewidującego karę pozbawienia wolności
do lat 5 za poświadczenie nieprawdy.

OŚWIADCZENIE
o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o odpadach (osoba prawna)

Ja niżej podpisany/a .............................................................................,
zamieszkały/a .......................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria nr ………………............. wydanym przez .................
………………………………………………………………………….
jako …………..………………………………………………… posiadacza odpadów,
zajmowane stanowisko uprawniające do reprezentowania posiadacza odpadów

tzn. …………..…………………………………………………
wskazać posiadacza odpadów

oświadczam
że w stosunku do wyżej wymienionego posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji
o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej,
o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie
kwotę 150 000 zł.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej* za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

* - wynikającej z art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny - dalej przewidującego karę pozbawienia wolności
do lat 5 za poświadczenie nieprawdy.

OŚWIADCZENIE
o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy o odpadach

Ja niżej podpisany/a .............................................................................,
zamieszkały/a .......................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria nr ………………............. wydanym przez .................
……………………………………………
oświadczam
że jako i:
wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej
posiadacza odpadów, tzn……………………………………………………
wskazać posiadacza odpadów

nie jestem lub nie byłem wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu
innego przedsiębiorcy:
- w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia
na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
i przetwarzanie odpadów, lub
- któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej
łącznie kwotę 150 000 zł za naruszenia popełnione w czasie, gdy jestem lub byłem wspólnikiem,
prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej* za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

i – niewłaściwe skreślić,
* - wynikającej z art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny - dalej przewidującego karę pozbawienia wolności
do lat 5 za poświadczenie nieprawdy.

