OŚWIADCZENIE
UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 239/XXIV/20 z dnia 29.04.2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Łomża data: ..........................................
ADRES:

....................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA: .........................................................................

tel. ..................................................

Zwolnienie związane z kryterium dochodowym (50%)*
1. Wysokość miesięcznych dochodów (kwota brutto) z tytułu:
 wynagrodzenia

……………………………………….......



renty

……………………………………….......



emerytury

……………………………………….......



świadczeń pieniężnych pomocy społecznej

.............................................................



inne
..............................................................
_______________________________________________________________________________________________________________
SUMA:

......................................................

2. Odliczenia (należy podać ich wysokość):


miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych



składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach

....…………………………………......

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach .......................................


kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób

...............................................................

________________________________________________________________________________________________________________
SUMA:

………………………………………….

3. Średni miesięczny dochód osób zamieszkałych pod ww. adresem:
(poz. 1 - poz.2)/liczba osób zamieszkałych

.............................................. zł/na osobę.

* Prawo do zwolnienia z części opłaty (ulga 50%) za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje
właścicielowi nieruchomości w przypadku osiągnięcia dochodu:
a) osoba samotnie gospodarująca – dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
b) osoba w rodzinie – dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
Informujemy o konieczności składania oświadczeń każdorazowo, w przypadku wystąpienia zmian mających
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób
zamieszkujących w danym lokalu, czy też zmiana uprawnień do korzystania ze zwolnienia w części opłat).

............................................................................................
/czytelny podpis składającego oświadczenie/
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej jako
rozporządzenie RODO- Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży
informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych, e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl,
tel.: 86/ 218-54-05 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wykonywania działalności statutowej
i ustawowej, w szczególności w celu realizacji praw i obowiązków wynikających prawa
spółdzielczego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia RODO;
4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych
i otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
własnych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której
dane są przetwarzanie może także wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli jej zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w zależności od spełnienia celu, w
którym zostały zebrane i okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
6. Przekazywanie danych
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie, a także podmiotom,
które wskażą podstawę prawną i interes prawny w uzyskaniu dostępu do tych danych.
7. Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku dotyczącego zwolnienia z części opłat
za wywóz nieczystości oraz podjęcia działań wynikających z ustawy z dnia 16 września
1982 r. prawo spółdzielcze oraz z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych.
………………..………………………………………………………
/ czytelny podpis składającego oświadczenie /
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Dokumenty na podstawie których należy ustalić dochód rodziny:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego
informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
2. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej
zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na
ubezpieczenie chorobowe.
3. Dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia wstanie spoczynku,
renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej,
własnoręcznie napisane oświadczenie
5. Zaświadczenie/decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o wysokości otrzymywanych
świadczeń pieniężnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
6. Zaświadczenie/decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku.
7. Zaświadczenie/decyzja o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami.
8. Decyzja wyroku sądu o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości alimentów wypłacanych przez
Fundusz Alimentacyjny.
9. W przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opodatkowania:
• opodatkowanie na zasadach ogólnych zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za
poprzedni rok kalendarzowy.
• opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem oświadczenie o wysokości dochodu, wymiaru składki
oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
10. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł)
• zaświadczenie o wysokości opłacanych składek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
11. W przypadku dochodu utraconego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, należy złożyć
zaświadczenie o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Do dochodu nie wlicza się:
1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2. zasiłku celowego;
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
4. wartości świadczenia w naturze;
5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2019 r. poz. 1111 i 924);
8. jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane z ubezpieczenia społecznego;
9. zasiłek pogrzebowy;
10. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu urodzenia dziecka;
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