
 

                                                                                            
 
 

Administratorem Danych jest Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa Suwałkach .  

Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych z zarządzaniem 

nieruchomościami. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą dostępne są w 

Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: http://www.ssm.suwalki.pl/ 

w zakładce RODO 

 

    Suwałki, dnia ……………………. 
……………………………….. 

(imię i nazwisko).. 
 

…………………………. 

( ulica, nr lokalu) 
 

……………………………...... 
(adres e - mail) 

 
…………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
            ul. Korczaka 2A 

            16 - 400 Suwałki 

 
Oświadczenie  

dla lokalu mieszkalnego w sprawie wysokości dochodu w celu częściowego zwolnienia  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
W związku z ubieganiem się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oświadczam, iż w lokalu mieszkalnym nr .................. przy ul ........................................  
prowadzę gospodarstwo domowe, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i wynosi odpowiednio: 
 

...................zł dla osoby samotnie gospodarującej* lub 
 

................... zł na osobę w gospodarstwie domowym**. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty  

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

□ załączono do niniejszego oświadczenia; 

□ złożono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach. 
 

Oświadczam, że na dzień złożenia oświadczenia, powyższe dane są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym, a o wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo zobowiązuję się 

powiadomić Spółdzielnię w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany. 
 

 

Suwałki, dnia ………………                                                                 …………………………………………..  
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
Pouczenie:  
1. Złożenie oświadczenia budzącego wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych w nim zawartych będzie skutkowało 

wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji określającej wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o 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).  
2. 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: 

 
* dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł. 
 
** dla osoby w gospodarstwie domowym 528 zł. 

 


