
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 734.LIII.2021 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 16 grudnia 2021 r. 

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZDOK-G Numer ewidencyjny

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
W KTÓRYM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEKRACZA 7,8%

PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM

Załącznik przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego1

Wypełnia podmiot składający deklarację DOK-4 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi. 

A.    ADRES NIERUCHOMOŚCI

1. Ulica 2. Nr domu 3. Nr lokalu

B.  OBLICZENIE  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DLA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Średniomiesięczne zużycie wody przez
mieszkańców, którzy w gospodarstwie

domowym  korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej

Rodziny- KDR z wybranego okresu
wskazanego  w deklaracji 

(dane wykazuje się z dokładnością 
do jednego miejsca po przecinku)

Stawka opłaty
wynikająca 

z uchwały Rady
Miasta

Częstochowy 
za 1 m³ zużytej

wody

Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy
w gospodarstwie domowym  korzystają ze zwolnienia 

w części z opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 
z wybranego okresu wskazanego w deklaracji 

(50% iloczynu wartości z pozycji 4. i pozycji 5.)

4.

…....................m3

5.

         
 …...................zł

6.

….......................zł

Średniomiesięczne zużycie wody przez
mieszkańców, którzy w gospodarstwie

domowym korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty z tytułu niskiego dochodu-DO, z

wybranego okresu wskazanego w deklaracji

(dane wykazuje się z dokładnością 
do jednego miejsca po przecinku)

Stawka opłaty
wynikająca 

z uchwały Rady
Miasta

Częstochowy 
za 1 m³ zużytej

wody

Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy
w gospodarstwie domowym  korzystają ze zwolnienia 

w części z opłaty z tytułu niskiego dochodu,
z wybranego okresu wskazanego w deklaracji 

(50% iloczynu wartości z pozycji 7. i pozycji 8.)

7.

…....................m3

8.

…...................zł

9.

….....................zł

Średniomiesięczne zużycie wody przez
mieszkańców, którzy w gospodarstwie

domowym nie korzystają ze zwolnienia w
części z opłaty z wybranego okresu

wskazanego w deklaracji

(dane wykazuje się z dokładnością do
jednego miejsca  po przecinku)

Stawka opłaty
wynikająca 

z uchwały Rady
Miasta

Częstochowy 
za 1 m³ zużytej

wody

Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy
w gospodarstwie domowym  nie korzystają ze zwolnienia 

w części z opłaty, z wybranego okresu wskazanego 
w deklaracji 

(lIoczyn wartości z pozycji 10. i pozycji 11.)

10.

…....................m3

11.

…...................zł

12.

….....................zł
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Wysokość opłaty dla gospodarstwa domowego 
(Suma wartości z pozycji 6., 9. i 12.)

13

……………………..zł

C.  MIESIĘCZNA KWOTA POMNIEJSZENIA OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Opłata maksymalna za gospodarstwo domowe:
7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe 

Kwota pomniejszenia opłaty w przypadku gdy opłata 
za gospodarstwo domowe przekracza -  7,8% przeciętnego

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem

(Różnica wartości z pozycji 13. i 14.)

14.

….........................................zł

15.

..............................................zł

Data i Podpis
(Imię i Nazwisko)

16.

…………………………………...

Podpis
(Imię i Nazwisko)

17.

…………………………………….

1  W przypadku gdy w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla każdego z tych
gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.
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