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ZAŁĄCZNIK NR 1B DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MIASTO USTKA 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI W KOLORZE CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

OŚWIADCZENIE O  OSIĄGNIĘTYM  DOCHODZIE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM1 

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ – GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Kod pocztowy, miejscowość Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

76 – 270; USTKA    

Imię, nazwisko właściciela lokalu/nieruchomości 

jednorodzinnej 

 

B. Informacje o zużyciu wody na nieruchomości wymienionej w części A 

B.1. ROCZNE ZUŻYCIE WODY (za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji 
na podstawie zużycia wody z Wodociągów Ustka Sp. z o.o. lub iloczyn osób zamieszkałych na 

nieruchomości i przeciętnej normy zużycia wody 3,00 m3/os/m-c  x  12) 

 
………………. m3/rok 

B.2. MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY (iloraz rocznego zużycia wody wymieniony w części 
B.1. i liczby 12) 

 
…….……………. m3/miesiąc 

C. INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WSKAZANĄ W CZĘŚCI A NIERUCHOMOŚĆ (zaznaczyć właściwe) 

 
jedna osoba 

                 więcej niż jedna osoba 

D. OŚWIADCZENIE 

                 
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:  
Prowadzę gospodarstwo domowe, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawiającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 1508 z późn. zm.) i wynosi:  

 

…………. zł  dla osoby samotnie gospodarującej (dot. osoby samotnie zamieszkującej pod adresem i                                                          

                     w gospodarstwie domowym wykazanym w deklaracji o wysokości opłaty    za              

                     gospodarowanie odpadami komunalnymi), 

 

…………. zł  na osobę w gospodarstwie domowym (dot. Wszystkich osób faktycznie            

                     zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w 

                     deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 
 

• odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czynności i porządku 

na terenie Gminy Miasto Ustka, co jest zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi. 

• na dzień złożenia deklaracji, wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach mających 

wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zobowiązuję się powiadomić w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. 

 

E. POUCZENIE 

 

-  Ilekroć mowa o nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych - rozumie się przez to 
nieruchomość na której zamieszkują wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione zamieszkałe w danym budynku jednorodzinnym utrzy-

mujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy (budynek lub mieszkanie) to jedno gospodarstwo domowe; 

-  Złożenie oświadczenia budzącego wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych w nim zawartych będzie skutkowało wszczęciem 
postępowania administracyjnego i wydaniem przez Burmistrza Miasta Ustka decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 
 

 Podpis przedstawiciela gospodarstwa domowego                                                                Podpis właściciela nieruchomości* 

ubiegającego się o zwolnienie z części opłaty będącego 
właścicielem lokalu/nieruchomości jednorodzinnej 

 

 

……………………………………………………                                                  …………………………………………………… 

                                                           
1

        Za dochód, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
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F.  ADNOTACJE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w USTCE 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż wskazana rodzina wielodzietna 

korzysta / nie korzysta** ze świadczeń pomocy społecznej. 
 

 
2. W załączeniu karta świadczeń socjalnych: 

 
               TAK 

                  
            NIE 

G.  ADNOTACJE ORGANU 

 

                

 
*    dotyczy nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

 

** niepotrzebne skreślić 


