
   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454, ze zm.)  
 

Składający:            Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Tarnów 
Miejsce składania: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 
 

Termin składania:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia , w którym nastąpiły zmiany  

danych określonych w deklaracji 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

    Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
               
                   pierwsza deklaracja                           korekta deklaracji (data zaistnienia zmian…………………..)       

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      Właściciel             Współwłaściciel            Najemca, Dzierżawca          Użytkownik wieczysty          Inny  

C.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Nazwisko 
 

Imię 
 

Telefon kontaktowy      
 

Adres e-mail        
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/ Nr mieszkania 
 

Nr działki 
 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY N  IŻ W PUNKCIE D 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/ Nr mieszkania 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Kraj 
 

F. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:  
            selektywny                                                        zmieszany 

2. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w:  
            kanalizację sanitarną                     zbiornik wybieralny                 przydomową oczyszczalnię ścieków 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Stawka miesięcznej opłaty wynikająca z uchwały Rady Gminy Tarnów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 
selektywny sposób zbierania  

 
zmieszany sposób zbierania  

dla gospodarstw 1 osobowych 17 34 

dla gospodarstw 2 osobowych 39 78 

dla gospodarstw 3 osobowych 59 118 

dla gospodarstw 4 osobowych 79 158 

 
dla gospodarstw 5 osobowych 92 184 



dla gospodarstw 6 osobowych 93 186 

dla gospodarstw 7 i więcej osobowych 94 188 

   

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANE GOSPODARSTWO:     ………………… 

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY:                     TAK                                               NIE 

 MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODARSTWO:      ………………… 

 PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

 

 

……………………………….................                                                      ………………………………………………………… 
           (miejscowość i data)                                                                                                                                             (czytelny podpis) 
                                                                                                

                     PESEL 

           

 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r.  o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018  r., poz. 1314, ze zm.)  
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Tarnów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.) w razie nie złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji 

właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
4. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie doc, pdf, odt, jpg, korzystając  z formularza deklaracji 

umieszczonego na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl zakładka ,, Odpady komunalne” lub ,,Formularze”. 
5. Deklaracja może zostać przesłana za pomocą platformy ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Tarnów lub na adres e-mail 

urzad@gmina.tarnow.pl 

6. Deklaracja powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. 
7. W przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa 

w art. 8 ust.1 lub ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508, ze zm), opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ulega częściowemu zwolnieniu w wysokości 50%  kwoty miesięcznej opłaty od gospodarstwa domowego określonej w uchwale Rady 

Gminy Tarnów ustalającej wysokość opłaty.  
8. Zgodnie z art 6 ust 1 pkt. 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotowego wniosku w Urzędzie Gminy Tarnów. Administratorem danych jest Wójt Gminy Tarnów.  

 

 

Objaśnienia: 

1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, w których zamieszkują mieszkańcy, 

wynika z liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów: w sposób  

selektywny lub nieselektywny (zmieszany). 
2. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów, każde gospodarstwo domowe otrzyma do dyspozycji cztery kolorowe 

(żółty, niebieski, zielony i brązowy) worki na odpady posegregowane oraz kosz na odpady zmieszane (których nie da się posegregować).  
3. Selektywne gromadzenie opadów – zbieranie do kolorowych worków: żółty - plastik, zielony – szkło, niebieski – papier, brązowy – trawa. 

Odpady nie nadające się do segregacji do kosza na odpady zmieszane. 
4. Częstotliwość odbioru: odpady gromadzone w pojemnikach (odpady zmieszane) odbierane będą jeden raz na dwa tygodnie, odpady  

segregowane jeden raz w miesiącu, odpady zielone raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.  

http://www.gminatarnow.pl/
mailto:urzad@gmina.tarnow.pl

