
Potwierdzenie odbioru przez SM” Zgoda” 

 

 

OŚWIADCZENIE - ZWOLNIENIE  

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że na nieruchomości adres ………………..……………………….…………                            

od dnia ……………………….… zamieszkuje rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. 

o Karcie Dużej Rodziny,  opłaty będą wnoszone za: 

 

1. SEGREGOWANE:   

Gospodarstwo 

zamieszkałe przez: 

stawka                                       

(zł) 

ULGA 

20% 

STAWKI 

WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

zaznacz odpowiednio                    

X 

4 osoby 78,00zł 15,60zł 62,40 zł   

5 osób i więcej 97,50zł 19,50zł 78,00 zł   

 

UWAGA: 

ZWOLNIENIE w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkają rodziny wielodzietne (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny) 

obowiązuje do 31.12.2020r.   

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uwzględnić i wnosić razem z opłatą czynszową za 

mieszkanie.  

Oświadczenie zawiera informacje zgodne ze stanem faktycznym, a składający ma świadomość, iż złożenie 

oświadczenia niezgodnego  ze stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą  w przypadku 

stwierdzenia, iż opłata jest wnoszona za mniej osób niż ilość osób faktycznie zamieszkałych w lokalu, a także 

zgłoszeniem do Urzędu Miasta o uchylaniu się od obowiązku podatkowego. 

Oświadczenie należy aktualizować w przypadku zmiany danych w nim zawartych. Aktualizacji należy dokonać w 

terminie do końca m-ca od daty zaistnienia zmiany stanu faktycznego.  

 

Uzasadnienie zmiany: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" z siedzibą w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114438 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można 

skontaktować się przez adres e-mail: adrian.bednarczyk@smzgoda.pl 
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przede wszystkim w celu naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia 

deklaracji do właściwego urzędu gminy w sprawie ilości osób (oraz wyboru metody naliczania opłat) zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zasadniczą podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych we wniosku są przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r z późn. zm. ) i konieczność podjęcia przez Spółdzielnię określonych działań związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ograniczonym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię jest także jej prawnie 

uzasadniony interes, który szerzej opisano poniżej.  
3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z przepisów prawa, co 

obejmuje w szczególności przekazanie stosownych informacji do Gminy Brzeg. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w 

imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres wyznaczony będzie właściwymi przepisami prawa, 

a także uzasadnionym prawnie interesem Spółdzielni (wyrażającym się m.in. w uprawnieniu do obrony przed ewentualnymi roszczeniami i archiwizowaniu 
dokumentów celem zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania stosownych faktów).  

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 

miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób  przetwarzania danych będzie 

niezgodny z prawem. 
6. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika wprost z treści przepisów wskazanych powyżej.    

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------      ---------------------------------------------------------- 

  Miejscowość, data                               Czytelny podpis właściciela  

 


