
Gorzów Wielkopolski, dnia ….....................................................

…............................................................................
          (Imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania
                         należności  za lokal mieszkalny) 

….............................................................................
                        (adres zamieszkania)

….............................................................................
                               ( kontakt )                            

 OŚWIADCZENIE
osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny

Przyznany dodatek mieszkaniowy Panu/i …........................................................................................,
                                                                                                        ( imię i nazwisko)
najemcy lokalu mieszkalnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy:

…...........................................................................................................................................................,
                                                                              ( adres )                                                                     
którego jestem właścicielem, proszę przekazywać:

• na mój rachunek bankowy nr:

• na rachunek bankowy zarządcy budynku ….............................................................................
                          (nazwa zarządcy budynku)

Jest mi wiadome, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz Dz. U. Z 2021 poz. 11).:
1.  Na  żądanie  wnioskodawcy  osoba  uprawniona  do  pobierania  należności  za  lokal  mieszkalny  potwierdza
podpisem prawdziwość informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, o których mowa w art. 7
ust. 1c pkt 2-5 oraz 7 i 9 ustawy. 
2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry,
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
3.  Osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet
przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.
4.  Osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek
mieszkaniowy  o  wystąpieniu  zaległości,  o  których  mowa w art.  7  ust.  11,  obejmujących  pełne  2  miesiące,
w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia  tych zaległości.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku osoba
uprawniona  do  pobierania  należności  za  lokale  mieszkalne  zwraca  organowi  przyznającemu  dodatek
mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach.
Osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych
2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat
w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości.  Jeżeli ryczałt na
zakup  opału  był  wypłacany  osobie  uprawnionej  do  pobierania  należności  za  lokal  mieszkalny,  na  których
spoczywa obowiązek powiadamiania  organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu  zaległości
w  opłatach,  osoba  uprawniona  do  pobierania  należności  za  lokal  mieszkalny  zwraca  także  nienależnie
wypłacony  ryczałt.  W  przypadku  niewykonania  obowiązku  zawiadomienia  organu  przyznającego  dodatek
mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa powyżej, organ uprawniony do przyznania dodatku
mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
karę pieniężną w wysokości 500 zł. 5. Zgodnie z art. 7 ust. 7a będę informowany o wysokości przyznanego
dodatku mieszkaniowego oraz o okresie , na jaki został on przyznany.
                           
     

                            ........................................................................................................................
                                         ( podpis osoby uprawnionej do pobierania należności  za lokal mieszkalny )  



 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wypełniając obowiązek wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 

informuje, że: 
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gorzowskie  Centrum Pomocy Rodzinie z  siedzibą  przy  ul.
Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.95 715-13-60 
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Robert Kędzior kontakt: iodo@gcprgorzow.pl 
3) dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zadań
ustawowych i statutowych, 
4) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności: 
 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 
 ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
 ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
 ustawa z dnia 9 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 
 ustawa z dnia 4 kwietna 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, 
 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, 
 ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, 
 art. 9 ust.2, lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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,
5)  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt  3,  dane  osobowe  mogą  być
udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych:  organom  administracji  publicznej,
skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego
(ZUS,  KRUS),  podmiotom  świadczącym  usługi  w  zakresie  dostarczania  korespondencji,  instytucjom
bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania,
komornikom, 
6)  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanego  w  pkt  3  celu
przetwarzania,  w  tym  w  celu  archiwizacji  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach; 
7)  w związku z  przetwarzaniem przez  GCPR danych osobowych,  przysługuje  prawo dostępu do  treści
danych  na  podstawie  art.  15  Rozporządzenia;  prawo  do  sprostowania  danych  na  podstawie  art.  16
Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji
tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni; 
8) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Organem nadzorczym jest: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
9) podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania
prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej; 
10) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy. 

                                                                                                                                            
………………………………......................

             Data i czytelny podpis osoby której dane dotyczą 


