………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
ul. …………………………………………………………………. nr bud. …………. nr lok. …………….

Nr tel. ………………………………

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany wnoszę o naliczenie opłaty za odpady komunalne, dla wyżej wymienionego lokalu, zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 489/LII/22 z dnia 30.03.2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 17,90 zł miesięcznie od jednej zamieszkującej osoby).
Oświadczam, że pod wyżej wymienionym adresem zamieszkuje ………… osób
Należy postawić znak X przy odpowiedniej wartości we właściwej kolumnie.
Stawka podstawowa opłaty










0 osób –
0,00 zł
1 osoba – 17,90 zł
2 osoby – 35,80 zł
3 osoby – 53,70 zł
4 osoby – 71,60 zł
5 osób – 89,50 zł
6 osób – 107,40 zł
7 osób – 125,30 zł

Stawka opłaty
dla osób uprawnionych do korzystania ze zwolnienia w części opłat *
Uprawnionych do korzystania ze
Rodziny wielodzietnej w
świadczeń pieniężnych z pomocy
rozumieniu ustawy o Karcie Dużej
społecznej (50%)
Rodziny (20%)








1 osoba – 8,95 zł
2 osoby – 17,90 zł
3 osoby – 26,85 zł
4 osoby – 35,80 zł
5 osób – 44,75 zł
6 osób – 53,70 zł
7 osób – 62,65 zł









1 osoba – 14,32 zł
2 osoby – 28,64 zł
3 osoby – 42,96 zł
4 osoby – 57,28 zł
5 osób – 71,60 zł
6 osób – 85,92 zł
7 osób – 100,24 zł

*..w przypadku zaznaczenia wartości w kolumnie uprawniającej do korzystania ze zwolnienia w części opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia.

JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO INFORMOWANIA ADMINISTRACJI SBM „JEDNOŚĆ” W ŁOMŻY
KAŻDORAZOWO O ZMIANIE DEKLAROWANEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZWIĄZANEJ ZE ZMIANĄ LICZBY
ZAMIESZKAŁYCH OSÓB.
...................................................................................
Łomża, dnia: ……………………………..

/ czytelny podpis składającego oświadczenie/

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 489/LII/22 z dnia 30.03.2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, na podstawie: - § 2:
Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem uprawniony do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**.
 Mój dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). W roku 2022
dochód ten wynosi dla osoby mieszkającej samotnie - 776 zł, dla osób mieszkających z rodziną – 600 zł na jedną osobę.
 Posiadam rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1348, ze zm.).
** W przypadku zaznaczenia uprawnienia do korzystania ze zwolnienia należy wypełnić oświadczenie o przysługującej uldze.

Łomża, dnia: …………………………….

………………………………………………....................
/ czytelny podpis składającego oświadczenie/
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Szanowni Państwo
W dniu 30.03.2022r Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr 489/LII/22 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1.05.2022 roku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do pobierania od mieszkańców opłat w wysokości ustalonej
przez Radę Miejską i przekazywania ich w całości do Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z uchwałą stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zabudowie wielorodzinnej wynosi 17,90 zł miesięcznie od jednej zamieszkującej osoby.

Prawo do zwolnienia z części opłaty (ulga 50%) za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przysługuje właścicielowi nieruchomości w przypadku osiągnięcia dochodu zgodnie z art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270 ze zm.)
w wysokości:
a) osoba samotnie gospodarująca – dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
b) osoba w rodzinie – dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
Powyższe kwoty ulegają zmianie w przypadku zmiany obowiązujących, zweryfikowanych kryteriów
dochodowych ogłoszonych w „Monitorze Polskim”.

Do ulgi w wysokości 20% uprawnione są rodziny wielodzietne – należy przez to rozumieć rodzinę
wielodzietną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1348 ze zm.).
Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

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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