
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XLV/414/2018 
Rady Miasta Oleśnicy  

  z dnia 29 czerwca 2018r.  
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XLI/362/2018 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 23 lutego 2018r. 

 

 

 

Oleśnica, dnia …………………… 

 

 

…………………………………………….…..    
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

……………………………………………….. 

 

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

 

……………………………………………….. 
(numer telefonu) 

 

……………………………………………….. 
(adres e-mail) 

 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

56-400 Oleśnica 

 

WNIOSEK 

Zwracam się  z wnioskiem o:* 

 

 odroczenie terminu zapłaty do dnia …………………………………………….. 

 rozłożenie zaległości na raty, 

(wysokość miesięcznej raty: ………..……zł lub/i ilość rat**…………………..) 

 

Uzasadnienie wniosku 

Nie wywiązanie się z obowiązku uregulowania zaległości wynika z przyczyn:* 

 

 finansowych, 

 zdrowotnych, 

 innych (proszę podać jakich): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

*należy zakreślić właściwy/we kwadrat/ty 

** nie więcej niż 36 

 

Oświadczam, że: 

1. gospodarstwo domowe, które prowadzę składa się z ……… osób w tym……..…… dzieci 

(pozostających na utrzymaniu, maksymalnie do 25go roku życia w przypadku dzieci uczących 

się) 

2. wspólne dochody mojego gospodarstwa domowego to kwota ………………………. zł 

miesięcznie, 

3. wydatki miesięczne mojego gospodarstwa domowego wynoszą ……………………….zł 

miesięcznie. 

4. ponadto oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, oraz że jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i zatajenie prawdy. 
Zgodnie z art.233 §1. Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ”. 

 

 

………………………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy moich 

danych osobowych w celu uzyskania ulgi w spłacie zaległości na czas niezbędny do realizacji tego 

celu. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie w sposób świadomy, uzyskując 

wcześniej informację o możliwości cofnięcia zgody. 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 
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Spełniając obowiązek nałożony przez art. 13 RODO informujemy, że: 

1) administratorem przekazanych danych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy,  

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica,  

e-mail sekretariat@zbk.olesnica.pl, tel. 71 398 09 10;  

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej 

wskazanym adresem oraz adresem e-mail: iod@zbk.olesnica.pl  

3) dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

na podstawie udzielonej zgody (więcej na ten temat w Regulaminie przetwarzania danych 

osobowych znajdującym się na stronie www.zbk.olesnica.pl); 

4) dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców – zgodnie z Regulaminem 

przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy (więcej na 

ten temat w Regulaminie przetwarzania danych osobowych znajdującym się na stronie 

www.zbk.olesnica.pl; 
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r., poz. 217) lub innymi (więcej na 

ten temat w Regulaminie przetwarzania danych osobowych znajdującym się na stronie 

www.zbk.olesnica.pl)  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa 

stosowanych przez ZBK w Oleśnicy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

przepisów prawa. 

 

Posiadają Państwo prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,  

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  

3) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, 

4) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem),  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Nie przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania usunięcia Państwa danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

2) żądania przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


