
 

          
 

Milejów, dn. …………………….… 
………………………………….. 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 
                (imię, nazwisko, adres) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: 
 
Prowadzę gospodarstwo domowe, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, (o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                         
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poź. 163 z póź. 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). 
 
Gospodarstwo domowe wykazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składa się z …………..osób.  

Na potwierdzenie powyższego dochodu dołączono: 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że na dzień złożenia deklaracji, wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 
 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                              (czytelny podpis) 
Pouczenie: 

1. Ilekroć jest mowa o gospodarstwie domowym, rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w 
danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to jedno gospodarstwo domowe.  

2. Złożenie oświadczenia budzącego wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych w nim zawartych będzie skutkowało wszczęciem 
postępowania podatkowego i wydaniem przez Wójta Gminy Milejów decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a także pociągnięciem do 
odpowiedzialności skarbowej (art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy). 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria dochodowe wynoszą : 

a) dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł 
b) dla osoby w gospodarstwie domowym 514 zł 
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