
O ś w i a d c z e n i e 

do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Ja niżej podpisana/y .......................................................................................................................... 
                                                          (nazwisko i imię właściciela mieszkania) 

zamieszkała/y : ......................................................................................................................... ........ 

                                                                            (pełny adres) 

oświadczam, że w mieszkaniu zamieszkują niżej wymienione osoby (podać liczbę osób) ............. 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  
osoby zameldowanej lub zamieszkującej 

 

Osoba zameldowana 
(zaznaczyć 

odpowiednio 
stawiając znak X) 

 

Osoba zamieszkująca 
(zaznaczyć 

odpowiednio 
stawiając znak X) 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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1. Oświadczam, że podana wyżej ilość osób jest zgodna ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że : - zaznaczyć przez postawienie znaku X 

a) gromadzę odpady w sposób selektywny (segregowany) i do ustalenia miesięcznej opłaty przyjmuję 

niższą stawkę zgodną z Uchwałą Rady Gminy w Małym Płocku   

b) gromadzę odpady w sposób zmieszany (nie segreguję) i do ustalenia miesięcznej opłaty przyjmuję 

wyższą stawkę, zgodną z Uchwałą Rady Gminy w Małym Płocku  

3. Oświadczam, że w przypadku zmiany ilości osób zobowiązuję się w terminie do 14 dni od zaistnienia 

zmiany do powiadomienia Urzędu Gminy w Małym Płocku poprzez pisemne oświadczenie o aktualnym 

stanie zameldowanych lub zamieszkałych osób. 

4. Przyjmuje do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez mnie  

Wójtowi Gminy Mały Płock deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w trybie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku, za którą właściciel ponosi odpowiedzialność karno – skarbową. 

5. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia : - zaznaczyć przez postawienia znaku X 

                   a) pierwsze oświadczenie                               b) korekta oświadczenia  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Uchwał Rady Gminy w Małym Płocku dotyczących gospodarowania odpadami 

na terenie Gminy Mały Płock. 

Niezłożenie deklaracji w podanym terminie będzie skutkowało przyjęciem liczby osób wg ewidencji 

ludności w Gminie Mały Płock i ponoszenia opłat od liczby osób zameldowanych w danym gospodarstwie 

domowym. 

 

Mały Płock, dnia .....................................                        ............................................................................ 

                                                                                                    (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 


