
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA  O  ILOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH  OSÓB
w celu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

B. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI

C. DANE IDENTYFIKACYJNE

C1. Osoba fizyczna

C2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 1

C3. ADRES KORESPONDENCYJNY – jeśli inny niż adres nieruchomości z C2.

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:2

selektywny zmieszany

D. PODSTAWA DO USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926, z póżn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Młodzieżową Spółdz. Mieszkaniową w Płocku danych dotyczącej mojej osoby w celu uzyskania danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy osób fizycznych).

Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej skarbowej wynikającej z art. 56 ustawy z dn. 10.09.1999r (Dz.U. Z 2007r nr 

111 poz. 735) oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

….................................................................... …..................................................................................................

miejscowość, data czytelny podpis

_____________________________________________
* pola nieobowiązkowe

1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za 

odprowadzane odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

3 Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, w 

przypadku osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

 PESEL / REGON

           Dzień                  Miesiąc                     Rok   

 Nazwa i adres siedziby gdzie należy złożyć deklarację :

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU
ADMINISTRACJA MIASTO, PŁOCK, UL. MICKIEWICZA 12A POKÓJ 3

 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o ucpg

 4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

 Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____ -_____ - _________ )

 5. Nazwisko  6. Pierwsze imię, drugie imię  7. Nazwisko rodowe

 8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

        ________ – _________ – ___________________

 9. Imię ojca  10. Imię matki

 11. Nr telefonu *  12. Adres e-mail *

 13. Ulica  14. Nr domu  15. Numer lokalu

 16. Ulica  17. Nr domu  18. Numer lokalu

 19. Miejscowość  20. Kod pocztowy  21. Poczta

   Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C2. :                                                  osób/a

   Liczba osób zameldowanych w nieruchomości wskazanej w części C2. :                                           osób/a 3



Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
uchwał nr 512 – 515 /XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28.12.2012r

Termin składania: Pierwszy termin składania do 28 Lutego 2013 r. lub w ciągu 7 dni od dnia zamieszkania lub 7 dni od dnia, w którym 
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 
17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wyznaczonym terminie lub 7 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel 
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 7 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.
Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem 
zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w § 2 uchwały Rady Miasta Płocka albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Płocka określi w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami.

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu niezależnie od 
miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości co do wskazania miejsca zamieszkania wykorzystać należy 
następującą definicję :” miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony 
na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u 
przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi”.


