………………………………..
(imię i nazwisko)..

Suwałki, dnia …………………….

………………………….
( 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.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014,
poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy: ...................................................
1. Administratorem podanych przez Wnioskodawcę danych będzie SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W
SUWAŁKACH, adres: ul. KORCZAKA 2A, 16-400 Suwałki

2. Wnioskodawca może kontaktować się ze Spółdzielnią w sprawie przekazanych danych osobowych pod adresem:
sekretariat@ssm.suwalki.pl
3. Dane Wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków w zakresie zarządu nieruchomościami,
wynikającymi z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Dane Wnioskodawcy nie będą przekazywane osobom trzecim.
5. Wnioskodawca ma dostęp do swoich danych, może je sprostować i ma obowiązek ich aktualizacji w niezbędnym zakresie odnośnie
doręczeń korespondencji).
6. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych)
co do przetwarzania jego danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych Wnioskodawcy jest niezbędne do realizacji obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgoda Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie:
Oświadczam. że zapoznałem się z treścią powyższej informacji dotyczącej przetwarzania podanych danych osobowych i wyrażam
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Suwałki. dn. ………………………...
………………………………………..

(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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 634 zł.
** dla osoby w gospodarstwie domowym 514 zł.

