
 

 

 

           Załącznik do Zarządzenia  

           Nr 65/2022 

           Prezydenta Miasta Suwałk 

           z dnia 10 lutego 2022 r. 

 
WNIOSEK 

o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

1.  Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania: 16-400 Suwałki , ul.  
  ( nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            
 

4. Telefon:  
 

 

Oświadczam, że: 

5. Samodzielnie zamieszkuję w lokalu wskazanym w pkt 2 wniosku:  TAK   NIE  

6. Posiadam tytuł prawny do lokalu:  TAK   NIE  wynikający z: 

.…………………………………...………………………………………………..(należy 

wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do lokalu, np. numer, data aktu notarialnego z wskazaniem 

notariusza, umowa najmu z dnia, umowa użyczenia z dnia itp.)  

7. Źródłem mojego dochodu jest: emerytura, renta, wynagrodzenie za pracę, z tytułu innej działalności, świadczenia 

nieopodatkowane, itp. wymienić …………………………………………………………………………………………… 

Łączny dochód obliczony zgodnie z zasadą określoną w § 3 uchwały nr XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w 

Suwałkach  z dnia 24 listopada 2021 r. w miesiącu ……………………….. wyniósł……………………………. 

 

8. Korzystam z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych: 

a) dodatku mieszkaniowego TAK   NIE  

b) zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi z § 3 ust.1 uchwały nr     

XXXVIII/502/2021  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty TAK   NIE  

9. Gromadzę odpady w sposób selektywny TAK   NIE  

10. Na bieżąco reguluję opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie posiadam zaległości wobec Urzędu Miejskiego w 

Suwałkach z tytułu podatków i opłat  TAK   NIE  

 

 

 

 

FORMA PŁATNOŚCI 

Świadczenie pieniężne proszę przekazywać*: 

 

 na wskazany poniżej rachunek bankowy, którego właścicielem jest:………………………………………………………………  

 

Nr rachunku: 

                          

 

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 
 

 wypłata w kasie MOPR w Suwałkach: 

 
*właściwe zaznaczyć 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 
1. Podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

2. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do świadczenia pieniężnego. 

3. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku, 

które są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa i wypłaty 

świadczenia pieniężnego wynikającego z  uchwały nr XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 

listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców 

Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024 (Dz. Urz. 

Województwa Podlaskiego poz. 4611). 

 
 

 

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

                Podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny - do wglądu 

2) zaświadczenia o dochodach 

 

 
POUCZENIE 

Do świadczenia pieniężnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, 

które łącznie spełniają następujące kryteria: 

1) samodzielnie zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny; 

2) dysponują dochodem nie przekraczającym 2000 zł miesięcznie, ustalonym zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały 

3) za dochód, o którym mowa w pkt 2 rozumie się: 

a) przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania 

pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, 

chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach, 

b) dochody niepodlegające opodatkowaniu; 

c) inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.   

4) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę za odbiór odpadów komunalnych, do których 

zaliczamy: 

a) dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych,  

b) częściowe zwolnienie - na podstawie uchwały nr XXXVIII/502/2021  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 

24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 4612) -  w 

wysokości 50%, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego, z uwagi 

na dochód nie przekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o 

której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

5) gromadzą odpady w sposób selektywny; 

6) na bieżąco regulują opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie posiadają zaległości wobec Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności 

nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niespełniania kryteriów wymienionych w 

pkt 1-6, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne obowiązana jest, nie później niż w terminie 7 dni, niezwłocznie 

powiadomić organ wypłacający świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia. 

 

 

 


