
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 2019 r. poz. 2010, ze zm.)

(Potwierdzenie wpływu)

Składający Właściciele  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy
Tarnów,  rozumie  się  przez  to  także  współwłaścicieli,
użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne
i osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych; 
Nowa  deklaracja  -  do  10  dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

  □    Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:

                           -                 -                           
            ………       …….…       ……….…….
                        dzień                 miesiąc                         rok

  □  Nowa deklaracja – pkt 2 objaśnień
Data zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty.

                           -                 -                           
            ………       …….…       ……….…….
                        dzień                 miesiąc                         rok

  □   Korekta deklaracji – pkt.3 
objaśnień
Zmiana danych zamieszczonych w pierwotnej 
deklaracji, jako niezgodnych ze stanem 
faktycznym, błędnych, omyłkowych:               
              
                           -                 -                         
            ………       …….…       ……….
                        dzień                 miesiąc                         rok

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

         □   Właściciel        □   Współwłaściciel          □    Najemca,dzierżawca                □  Użytkownik wieczysty            □     Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

Nazwisko Imię

Pesel: Telefon kontaktowy Adres e-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość Ulica Nr domu/Nr mieszkania Nr działki  (w przypadku braku
nr budynku)

F. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY NIŻ W PUNKCIE E 

Miejscowość Ulica Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy Poczta Kraj



G. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji: 

G1  Będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawka 

G2 Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji, zamieszkuje:

G3 Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości 
wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości: 

                                                                                                                 (należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc stawkę z poz.G1 przez liczbę mieszkańców z poz. G2)

Zwolnienie z części opłaty:        □ TAK                     □ NIE                    
(objaśnienie pkt.8)

H.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  PODMIOTU  POSIADAJĄCEGO  WŁASNY  KOMPOSTOWNIK  
I KOMPOSTUJĄCEGO BIOODPADY

   □  Oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

H1 Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika wynosi:       

H2 Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 
deklaracji wynosi:

                                                                                                            (należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc stawkę z poz. H1 przez liczbę mieszkańców z poz. G2)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia z tytułu posiadania 
kompostownika wynosi: 

                                                                                                                 (należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc stawkę z poz. G3 minus poz. H2)

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

   ………..…………………………….                                                                                                                                       …………………...……………………………..
           miejscowość i data                                                                                                                                                                                         czytelny podpis

OBJAŚNIENIA:
1.  W przypadku  złożenia  pierwszej  deklaracji  należy  podać  datę  zaistnienia  przyczyny  złożenia  deklaracji  (datę  zamieszkania  na  danej  nieruchomości)  Właściciel

nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2.  W przypadku   składania  nowej deklaracji  należy podać  datę  nastąpienia  zmiany  ilości  osób zamieszkujących  lub  innego  czynnika  będącego  podstawą  ustalenia

wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana.

3.  Właściciel  nieruchomości  może  złożyć  korektę  deklaracji  służącą  poprawieniu  (skorygowaniu)  danych  zamieszczonych  w pierwotnej  deklaracji,  jako  podanych
niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres
wsteczny, z wyjątkiem sytuacji śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.

4. W  przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen
miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty w części G niniejszej deklaracji
wpisać wartość ,,0”.

      ..… zł/osobę

    osób 

    zł 

…..    zł/osobę 

    zł 

    zł 



5. 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”

6. Deklaracja może zostać przesłana za pomocą platformy ePUAP-Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Tarnów  lub na adres e-mail urzad@gmina.tarnow.pl
7.  Deklaracja powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
8.  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 ilości osób zamieszkałych, określonej w uchwale Rady Gminy Tarnów ustalającej
wysokość opłaty.

POUCZENIE:
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.,  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz.1314, ze zm)
W  przypadku  nie  złożenia  deklaracji  Wójt  Gminy  Tarnów  określi  w  drodze  decyzji  wysokość  opłaty,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione  szacunki.  Zgodnie  
z art. 10 ust. 2 b Ustawy- Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc ,  w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W  przypadku  uchwalenia  nowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  Wójt  Gminy  Tarnów   zawiadomi  właściciela  nieruchomości  
 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
W takim przypadku właściciel  nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w otrzymanej informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę Tarnów

Obowiązek informacyjny:
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art.6 ust.1 lit. C, RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Urząd Gminy Tarnów z siedzibą przy ul. Krakowskiej 19, 33-100 Tarnów
2.W  sprawach  związanych  z  ochroną  swoich  danych  osobowych  możecie  się  Państwo  kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  danych  za  pomocą  e-mail:

iodo@gmina.tarnow.pl     lub pisemnie na adres:  Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
3.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Tarnów, sprawowania

nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6 h,
6 m, 6 o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do państwa danych osobowych mogą mieć dostęp,  wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na

rzecz gminy Tarnów, w szczególności firmy wywozowe świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych w danym sektorze.
7.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Minimalny okres przechowywania wynosi 10 lat.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) poprawiania swoich danych osobowych
c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Gminy Tarnów, w celu

umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

