
 

OŚWIADCZENIE 

Łomża dnia ………………………….. 

Ja niżej podpisany/a /imię nazwisko/………………….……………………………………………………………………………… 

jako właściciel nieruchomości zlokalizowanej pod adresem…………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………. nr telefonu …………………………………………………………………………. 

oświadczam, że: 

w/w nieruchomość faktycznie zamieszkuje .................... osób /podać ilość/, 

Zgodnie § 2 ust.1 i 2 z Uchwały Rady Miasta Nr 489/LII/22 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i i ustalenia wysokości tej opłaty  

Stawka od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej wynosi 17,90 zł. 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem uprawniony do korzystania ze zwolnienia 

w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym, że: 

□ 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz.2268, z późn. 

zm.)  

• dla osoby samotnie gospodarującej - nie przekracza kwoty 776 zł, 

• dla osoby w rodzinie – dochód na osobę nie przekracza 600 zł. 

□ Posiadam rodzinę wielodzietną i przysługuje mi Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia             
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz.1348, z późn. zm.). 

Ilość osób posiadających kartę dużej rodziny i zamieszkujących pod w/w adresem ……... 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania administracji Spółdzielni o zmianie ilości zamieszkałych 

osób w gospodarstwie domowym w ciągu 7 dni. 

Oświadczam, że zostałem/łam uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za złożenie 

fałszywych zeznań. 

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych przez SM „Perspektywa” 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 Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży 

informuje, iż: 

I. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” z siedzibą w Łomży, ul. Kazańskiej 1,          

18-400 Łomża, nr telefonu 86/ 218 24 91 email: sekretariat@smperspektywa.pl 

II. Ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych poprzez e-mail inspektor@smperspektywa.pl pod numerem telefonu 86/ 218 24 91; lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

III. 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; 

IV. 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. 

V. 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. 

VI. Przekazywanie danych 

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umówi i umów 

o powierzenie, a także podmiotom, które wskażą podstawę prawna i interes prawny   w uzyskaniu dostępu do tych danych. 

VII. Wymóg podania danych osobowych 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku oraz podjęcia działań wynikających z ustawy z dnia                      
16 września 1982r.  prawo spółdzielcze oraz   z ustawy z   dnia 15   grudnia 2000   r.  o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

 

 

 

…..…………………………………………………………… 

/ czytelny podpis składającego oświadczenie / 
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