
Ja niżej podpisana/y                                                                                                Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK        

….................................…....................... nr PESEL …............................ nr tel. kontaktowego..........................*

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  rozliczenia

dostarczonych odpadów remontowo-budowlanych oraz do użycia w/w danych do wystawienia faktury VAT1

OŚWIADCZAM

że jestem właścicielem nieruchomości/zostałem upoważniony przez właściciela nieruchomości2, położonej

w Jaworznie przy ulicy ….......................................................................................(gdzie również zamieszkuję)

i  chcę  oddać  inne  niż  niebezpieczne  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne

powstałe na w/w nieruchomości, na której zamieszkują …...... osoba/osób/osoby3. W przypadku, gdy oddana

przeze mnie ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady

komunalne  przewyższy  limit  wskazany  w  uchwale  nr  XXI/294/2020  Rady  Miejskiej  w  Jaworznie

z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz uchwale nr XLI/541/2022 z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2022

r.  poz.  2521)  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów4,

zobowiązuję  się  do  zapłaty  za  zagospodarowanie  ilości  gruzu  oddanej  powyżej  wskazanego  limitu,  na

podstawie  wystawionej  przez  Miejski  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  w  Jaworznie  faktury  VAT5.

Wyrażam zgodę na zweryfikowanie ilości osób u zarządcy nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowej). Jeżeli

pracownik  Działu  Gospodarki  Odpadami  nie  będzie  w  stanie  ustalić  telefonicznie  lub  potwierdzić  na

podstawie  posiadanych  danych,  ilości  osób  zamieszkujących  budynek  wielolokalowy  zarządzany  przez

wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową, zobowiązuję się uiścić opłatę za całą ilość oddanych odpadów.

Jednocześnie  w  przypadku,  gdy  właściciel  nieruchomości  wystąpi  z  roszczeniem  co  do  udzielonego

upoważnienia, wówczas zobowiązuję się do jego dostarczenia do Działu Gospodarki Odpadami pod w/w

adres.  W przypadku braku możliwości przedłożenia w/w dokumentów zobowiązuję się do zapłaty za całość

oddanych  odpadów,  w  tym  oddanych  bezpłatnie  w  ramach  określonego  limitu.  Na  dowód  tego,  że

zamieszkuję na w/w nieruchomości  przedkładam…………………………………………………………………….

Oświadczam również,  że  inne  niż  niebezpieczne  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady

komunalne, pochodzą z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie

domowym, w w/w nieruchomości.                                                 

Przyjmuję do wiadomości, iż cena uzależniona jest od rodzaju odpadów (czysty gruz:odpady betonu, gruzu

betonowego lub ceglanego bądź jako pozostałe odpady remontowo-budowlane m.in. drewna, szkła, tworzyw

sztucznych, odpadów papy materiałów izolacyjnych, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia oraz

zmieszanych odpadów remontowo-budowlanych6) kwalifikacji dokonuje pracownik PSZOK,na co wyrażam

zgodę.

                         …....................................................... 
     data i podpis składającego oświadczenie

1. Podstawa prawna ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
2. Niewłaściwe skreślić.
3. Wskazana  ilość  osób  jest  zgodna  ze  złożoną  deklaracją  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  –  nieruchomości,  na  których  zamieszkują

mieszkańcy.
4. Zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały nr XXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020 r. poz. 4927) oraz uchwałą nr XLI/541/2022 z

dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2022 r. poz. 2521) w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy jednorodzinnej i  wielorodzinnej w gminnym punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (GPSZOK) w ilości do 300 kg od osoby w każdym roku, po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów. Po przekroczeniu bezpłatnego limitu cena
zagospodarowania 1 Mg odpadów budowlanych wynosi 390,00 zł netto (tj. 421,20 zł brutto) za odpady betonu, gruzu betonowego lub gruzu ceglanego oraz 560,00 zł
netto (tj. 604,80 zł brutto) za pozostałe odpady remontowo-budowlane, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/373/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r.
(Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2021 r. poz. 700) oraz uchwałą nr XLI/540/2022 z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2022 r. poz. 2520) w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

5. Faktura wystawiona zostanie po otrzymaniu kwitu wagowego przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty ceny
wykonanej usługi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie14 dni od daty jej wystawienia.

*     Podanie danych dobrowolne


