
Załącznik 

do uchwały nr XXXI/787/20 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

Załącznik 

do uchwały nr XLVII/1415/10 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

 

O ś w i a d c z e n i e    o    s t a n i e   ma j ą t k o w y m 

 

 

 

 

................................................................... 

imię i nazwisko 

 

................................................................... 

................................................................... 

adres 

 

................................................................... 

PESEL/NIP- dotyczy przedsiębiorców 

 

................................................................... 

telefon kontaktowy 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym 

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 

................................................................................................ 

w sprawie udzielenia ulgi z tytułu 

.............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

- proszę wskazać formę wnioskowanej ulgi ...................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

- w przypadku wniosku o raty proszę wskazać liczbę rat lub wysokość miesięcznej 

raty.................................................................................................................................................. 

- w przypadku odroczenia proszę podać termin zapłaty..................................................................... 

oświadczam co następuje: 

 

I. Przyczyny powstania zaległości: 

............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

II. Sytuacja materialna Strony: 

 

1. Wysokość dochodów własnych netto miesięcznie /proszę właściwe uzupełnić oraz dołączyć 

dokumenty  potwierdzające dochody/: 

 

a) ze stosunku pracy.................................................................................................................................... 

b) z działalności gospodarczej (proszę podać nazwę firmy, rodzaj i zakres działalności, datę 

rozpoczęcia /likwidacji) 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej) 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

d) pozostałe 

- renta /inwalidzka gr....., rodzinna/.................................................................................................... 

- emerytura........................................................................................................................................ 

- prace zlecone................................................................................................................................... 

- zasiłek dla bezrobotnych................................................................................................................. 

- zasiłek z opieki społecznej.............................................................................................................. 

- alimenty........................................................................................................................................... 

- inne................................................................................................................................................. 

 

2. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeśli znajduje się Pan/Pani na utrzymaniu 

osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy): 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

3. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

a) osoby dorosłe: 

- imię, nazwisko................................................................................................................................. 

- stopień pokrewieństwa.................................................................................................................... 

- źródło dochodów............................................................................................................................. 

- wysokość dochodów netto miesięcznie (proszę dołączyć dokumenty potwierdzające 

dochody)......................................................................................................................................... 

- imię, nazwisko................................................................................................................................. 

- stopień pokrewieństwa.................................................................................................................... 

- źródło dochodów............................................................................................................................. 

- wysokość dochodów netto miesięcznie (proszę dołączyć dokumenty potwierdzające 

dochody)......................................................................................................................................... 

 

b/ osoby pozostające na utrzymaniu Strony: 

- dzieci uczące się (proszę podać imię, nazwisko, wiek, rodzaj szkoły) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

- osoby dorosłe (proszę podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

III. Posiadany majątek: 

1. Nieruchomości (proszę podkreślić i uzupełnić) 

- dom jednorodzinny o pow. ...... m², adres...................................................................................... 

- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. ...... m², adres............................................................. 

- mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. ...... m², adres........................................................ 

- mieszkanie komunalne o pow. ...... m², adres................................................................................ 

- mieszkanie własnościowe o pow. ...... m², adres............................................................................. 

- inne /np. mieszkanie służbowe, wynajem/ o pow. ...... m², adres.................................................... 

- działka budowlana o pow. ...... m², adres......................................................................................... 



2. Miesięczna wysokość ponoszonych opłat eksploatacyjnych (proszę dołączyć kopie rachunków): 

- czynsz ........................................................................................................ 

- energia elektryczna ........................................................................................................ 

- gaz ........................................................................................................ 

- inne ........................................................................................................ 

w sytuacji, gdy rachunki będą zawierać dane osobowe inne niż podawane w trakcie postępowania (np. 

inne  nazwisko lub adres) należy zgłosić wyjaśnienie w tym zakresie 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

3. Środki transportowe (proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny, rok produkcji, 

wartość): 

- samochody ciężarowe ................................................................................................................... 

- samochody osobowe ...................................................................................................................... 

- inne np. przyczepy.......................................................................................................................... 

 

4. Inne składniki majątku: np. oszczędności (podać wysokość), udziały i akcje w spółkach prawa 

handlowego 

(podać nazwę, liczbę i wartość), obligacje (podać wartość) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

IV. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony, np. choroba, wypadek, kradzież, 

status bezrobotnego bez prawa do zasiłku i inne (proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające 

wskazane okoliczności, przedstawić zaświadczenie o leczeniu, podać wysokość kosztów leczenia 

i inne). Proszę podać swój wiek 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

V. Uwagi, np. posiadane zaległości lub zobowiązania - wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką 

kwotę. 

Proszę dołączyć kopię dokumentów potwierdzających np. stan zadłużenia, okres zadłużenia, kwoty 

miesięcznych spłat 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ ........................................... 

 

 

 

.........................................       ........................................... 

data            podpis    Zobowiązanego 

 

 

 

 
 



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 

 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 
14 maja 2016 r. L 119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław,  
z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący 
sposób: 

• listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław 

• przez e-mail: wtr@um.wroc.pl 
• telefonicznie: 71 777 88 80. 

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. 
Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 
50-032 Wrocław 

• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 717 77 77 24. 

Cele przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby:  

- przeprowadzić postępowanie w celu udzielenia ulgi w postaci 
umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu spłaty 
należności nałożonej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
bez uiszczenia opłaty zgodnej z taryfą opłat za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uchwały nr 
XXXI/787/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do 
tego uprawnionych ze zmianami (Dz. Urz. Woj. 2020.6528). 

Okres przechowywania 
Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż  
do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (5 lat). 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 
 

W uzasadnionych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe 
m.in.: 
- MKP Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących 
zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, 
rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

• prawo dostępu do Twoich danych 
osobowych, 

• prawo żądania sprostowania i 
uzupełnienia niekompletnych danych, 

• prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania Twoich danych 
osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony 
Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
............................................................................................... 

                                                                              Data i czytelny podpis 


