
 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (oświadczenie należy złożyć do ostatniego dnia  

miesiąca, w którym następuje zmiana) 

 DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 złożenie oświadczenia (data powstania/wygaśnięcia obowiązku: ______-_______-________________): 

 zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (data zaistnienia zmian _____-_____-___________) 

 inne  ..................................................................................................................................................................................................................  

 korekta deklaracji 
 

 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

 Nazwisko  Imię 

 Nr telefonu  Numer PESEL 

 

F.2. KWOTA OPŁATY 

 

Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie 40. 

       32  zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących 41. 
 
 

osoba/y 

Opłata należna (iloczyn poz. 40 i 41) 42. 
 
 

zł 
 

F.3. KWOTA OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU 

 

43. Liczba osób w gospodarstwie domowym podlegającym zwolnieniu na 
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie 

44. Wysokość zwolnienia  
wynikająca z uchwały Rady 
Miejskiej w Jaworznie 
 

 
zł/osobę 

45. Kwota zwolnienia 
(iloczyn  
poz. 43 i 44) 
 

 
zł 

 

F.4. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY  

 

Miesięczna kwota opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 42 a kwotą zwolnienia poz. 45) – DO ZAPŁATY 46. 
 
 
 

zł/miesiąc 

DANE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

 Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 Numer PESEL 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 

PODPIS PODATNIKA 

 

37. Data (dzień-miesiąc-rok) 38. Podpis 

39. Adnotacje Administracji Domów Mieszkalnych 

 



 

 

 

Jaworzno, dnia …………….…………. 

 

 

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych  

w niniejszym formularzu przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Jaworznie przy al. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 72, w celu: 

 

□ prawidłowego naliczania opłat i bieżącego kontaktu 

□ inne ……………………………………………………………………….. 

 

 □ TAK          □ NIE 

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Jaworznie przy  

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 72. 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, uzyskania 

wyczerpującej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

 

 

 

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

              Podpis osoby składającej oświadczenie 

 


