
OŚWIADCZENIE DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ZASOBIE GMINNYM ZARZĄDZANYM PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
 – dla użytkowników lokali mieszkalnych i socjalnych

1. ADRES: …....................................................................................................................................................

2. IMIĘ i NAZWISKO …....................................................................................... tel.: ….................................
3. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawianie znaku „x”)                           

a) pierwsze oświadczenie                                           b) korekta oświadczenia
4. Oświadczam, iż w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym mieszka następująca ilość osób:

Lp.                                               Nazwisko i Imię osoby zamieszkującej
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5. Oświadczam, że w przypadku zmiany ilości osób zobowiązuję się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
do 7 dni od zaistnienia zmiany, do powiadomienia MZNK poprzez pisemne oświadczenie o aktualnym stanie
zamieszkałych osób.

6. Na podstawie art. 6 ust.  1 litera a 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)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla  potrzeb niezbędnych
do realizacji  Uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Miasta
Jaworzna.

Zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem Danych danych  zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest  Miejski Zarząd

Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43 – 600 Jaworzno.
2. Administrator  Danych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  –  kontakt  iod@mznk.pl,  adres:  Miejski  Zarząd

Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43 – 600 Jaworzno. 
3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym

podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji  celu  oraz ewentualnych roszczeń,  a następnie

zostaną trwale usunięte przez Administratora Danych.
6. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia

umowy z Administratorem danych.
7. W oparciu o zgromadzone dane nie będzie wykonywane profilowanie.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo

do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 
2. Wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uznam,  iż  przetwarzanie  danych

osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości  stawki  tej  opłaty,  przyjmuje się dla właścicieli
nieruchomości stawkę opłaty w wysokości 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  zbieranymi  i  odbieranymi  w  sposób  selektywny.  W  przypadku  nie  wypełniania  obowiązku  zbierania
odpadów w sposób selektywny, naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej w wysokości  128,00 zł miesięcznie
od  każdego  mieszkańca  nieruchomości.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego
otrzymania, opłata dla danej nieruchomości zostanie obliczona na podstawie zbioru danych MZNK. 
W  przypadku  nie  złożenia  korekty  oświadczenia  w  sytuacji  zaistnienia  zmiany  w  ilości  osób  zamieszkujących
nieruchomość do opłaty zostaną naliczone odsetki licząc od dnia, w którym zaistniała zmiana do dnia złożenia korekty
deklaracji.

      ….............................................................                                             ….................................................................
                                data                                                                            czytelny podpis składającego oświadczenie


