
Oświadczenie do deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

1. Osoba składająca oświadczenie (posiadająca prawo do lokalu właściciel, 

współwłaściciel, najemca, użytkownik)* 

………………………………………………………………………………………… 

2. Adres 

………………………………………………………………………………………… 

3. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawienie 

znaku x) 

a) pierwsze oświadczenie  b) zmiana danych zawartych w oświadczeniu  

4. Oświadczam, że wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym zameldowana jest 

następująca ilość osób : ………….. 

5. Oświadczam, że w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym zamieszkuje następująca 

ilość osób : …………… 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby zameldowanej lub 
zamieszkującej 

Czy osoba jest 
zameldowana ? 
( zaznaczyć x) 

Czy osoba 
zamieszkuje? 
(zaznaczyć x) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 

 

UWAGA 

Jeśli podana ilość osób zamieszkujących jest różna od ilości osób zameldowanych, do 

oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu 

np.: 



1) Dokumenty potwierdzający, że osoba zameldowana zamieszkuje w innej gminie (np. 

kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożona w innej gminie) 

2) Zaświadczenie ze szkoły, uczelni 

3) Kopia umowy najmu lokalu w innym miejscu niż miejsce zameldowania na terenie 

gminy Kalisz Pomorski 

4) Inny, dokument potwierdzający, że osoba zameldowana zamieszkuje poza terenem 

gminy Kalisz Pomorski 

6. Oświadczam, że będę zbierać odpady komunalne w sposób selektywny- zgodnie           

z uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kalisz Pomorski (zaznaczyć poprzez 

postawienie znaku x) 

a) tak      b) nie  

7. Oświadczam, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu 

mieszkalnym, wskazanym w punkcie 2, zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia zmiany powiadomić Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                   

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim poprzez pisemne oświadczenie o aktualnym 

stanie zamieszkujących lub zameldowanych osób. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu na potrzeby realizacji uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 

 

 

 

 

 

 

……………………………   …………………………………………… 
    (data)                (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 


