
Białystok, dn. …………… 
………………………………….................  

………………………………..…………...  

………………………………..…………...  

………………………………………….....  
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)  

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:  
Prowadzę gospodarstwo domowe, w którym dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie 
oświadczenia 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 ze zm.) i wynosi:  
 
…………… zł dla osoby samotnie gospodarującej (dot. osoby samotnie zamieszkującej pod adresem i  
                    w gospodarstwie domowym wykazanym w deklaracji o wysokości opłaty za 
                    gospodarowanie odpadami komunalnymi)* 
 
……………zł na osobę w gospodarstwie domowym (dot. wszystkich osób faktycznie 
zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). * 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym (wykazanym w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi) …………….  
 
Na potwierdzenie powyższego dochodu dołączono:  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Oświadczam, że na dzień złożenia deklaracji, wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym, a o wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego 
wygaśnięcie do zwolnienia z opłaty jw. zobowiązuję się powiadomić w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia zmiany.  
 
                                                                               ……………………………………………  
                                                                                         (czytelny podpis składającego oświadczenie)  
Pouczenie:  
1. Ilekroć mowa o gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione 
zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy 
(mieszkanie) to jedno gospodarstwo domowe;  
2. Złożenie oświadczenia budzącego wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych w nim zawartych będzie 
skutkowało wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem przez Prezydenta Miasta Białegostoku 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 karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 
września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).  
3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) kryteria dochodowe wynoszą:  
a) dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł,  
b) dla osoby w rodzinie 600 zł.  
 
Podane kwoty w ppkt. a i b obowiązują od 1 stycznia 2022 r.   
 
* niepotrzebne skreślić 



 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 
127, str. 2, L 2021, 74 str. 35) (w skrócie „RODO”), informujemy, że: 
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,15-950 Białystok;  
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. 

Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl; 
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

4) Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane 
zostały powierzone do przetwarzania; 

5) Przy przetwarzaniu pozyskiwane będą następujące kategorie danych osobowych:  
- dane identyfikacyjne, dane adresowe, imiona rodziców, data urodzenia, 
- dane identyfikacyjne oraz dane adresowe osoby reprezentującej składającego deklarację /pełnomocnika/, 
- dane o posiadanych i pozostających we władaniu nieruchomościach, 
- dane o ilości i miejscach gromadzenia wytwarzanych odpadów, 
- dane o liczbie gospodarstw domowych oraz osób zamieszkałych pod danym adresem, 
- informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-zdrowotnej, 
-  informacje o uzyskanej pomocy publicznej; 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat bądź przez okres, w którym ciążą na Panu/Pani obowiązki związane z opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli okres ten jest dłuższy niż 10 lat; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych;  

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Dane osobowe mogą być pozyskiwane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, źródeł powszechnie dostępnych, 
od właścicieli nieruchomości; 

10) Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Ich niepodanie stanowi niedopełnienie ciążącego na Pani/Panu 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu 
komunikacji; 

11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

mailto:bbi@um.bialystok.pl
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