
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku  

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
 

Składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Tarnowa 
- 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. 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:  

Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 TARNÓW 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

   1. Pierwsza deklaracja      2. Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian)   …... - .….. - .......... 

 
 

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację) 

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

2.  

....................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................  

C.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

C.3. RODZAJ ZABUDOWY/ZAGOSPODAROWANIA 
 

3. Nieruchomość, na której powstają odpady, to (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 1. Nieruchomość zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy) 
 

 2. Nieruchomość niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

  a powstają odpady komunalne) 
 

 3. Nieruchomość mieszana (nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne) 

4. Nieruchomość, na której powstają odpady, to (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 1. Budynek jednorodzinny (do 2 lokali mieszkalnych) 
 

 2. Mały dom mieszkalny (do 4 lokali mieszkalnych) 
 

 3. Budynek wielolokalowy  

 4. Cmentarz 

 5. Ogrody działkowe 

 6. Inna  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
D.1. RODZAJ PODMIOTU  

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

     1. Właściciel                                     2. Współwłaściciel                 3. Użytkownik wieczysty          

 

     4. Zarządca nieruchomości            5. Inny podmiot 

 
 



D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
D.2.1. OSOBA FIZYCZNA  

6. Nr PESEL 

           

 

7. Nazwisko: 

 

.................................................. 

8. Imię: 

 

............................................................... 

9. Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w pkt C.1 – poz 2.) 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................  

10. Telefon kontaktowy:* 11. Adres e-mail:* 

D.2.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

12. Nr REGON 

           
 

13. Pełna nazwa podmiotu: 14. Nazwa skrócona: 

 

 

15. Adres: (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w pkt C.1 – poz. 2) 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................................................................... 

16. Telefon kontaktowy:* 17. Adres e-mail:* 

* Podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne. 

E. WYLICZENIE OPŁATY:  
E.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

18. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

            1. Selektywny (niższa stawka opłaty)         2. Nieselektywny (wyższa stawka opłaty) 
 

E.2. OPŁATA  
E.2.1. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH LUB ICH CZĘŚCI** 

Stawka miesięczna opłaty określona  

w uchwale Rady Miejskiej w Tarnowie  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik
 

19. (należy wpisać stawkę opłaty wynikającą 

z uchwały dla zadeklarowanego w poz. 18 sposobu 

zbierania odpadów) 

                      

                        ........................... zł/osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących daną 

nieruchomość 

20. 

.................... 

Wysokość miesięcznej opłaty (kwotę z poz. 19 

należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w 

poz. 20) 

21. 

 

     ............... zł 
** Określając liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość należy kierować się następującą definicją miejsca zamieszkania: miejsce 

zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych  

nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 

pielgrzymkami religijnymi. 

E.2.2. DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH LUB ICH CZĘŚCI 
E.2.2.1. LICZBA POJEMNIKÓW*** 

 

Liczba pojemników o pojemności 120 l: 22. 

 

Liczba pojemników o pojemności 240 l 23. 

 

Liczba pojemników o pojemności 360 l
 

24. 

 

Liczba pojemników o pojemności 1 100 l 25. 

 

Liczba pojemników o pojemności 5 000 l 26. 

 

Liczba pojemników o pojemności 7 000 l 27. 

 

Liczba pojemników o pojemności 10 000 l 28. 

 

Ilość m3 prasokontenera 
 

29. 

 
*** W przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uzgodnił z Tarnowskim Organizatorem Komunalnym 

większą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niż 1 raz w tygodniu obok liczby pojemników należy podać w nawiasie 

częstotliwość odbierania odpadów w tygodniu. 



  

 

E.2.2.2. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POJEMNIKI  (Obliczyć wg. wzoru:  liczba pojemników o określonej pojemności      

razy wynikająca z wyboru sposobu zbierania odpadów miesięczna stawka opłaty za pojemnik.)   ****, ***** 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności
 
120 l 

  

30. 

 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 240 l
  

 
31. 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 360 l
  

 

32. 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 1 100 l
 
  

 

33. 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 5 000 l  

 

34. 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 7 000 l
 
  

 

35. 

Miesięczna opłata za pojemniki o pojemności 10 000 l
 
  

 

36. 

Miesięczna opłata za prasokontenery (obliczyć z uwzględnieniem 

objętości sprasowanych odpadów) 
37. 

****   W przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uzgodnił z Tarnowskim Organizatorem Komunalnym większą 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niż 1 raz w tygodniu miesięczną opłatę za pojemnik należy wyliczyć mnożąc stawkę 

opłaty za pojemnik przez liczbę pojemników i przez częstotliwość  odbierania odpadów w tygodniu.  

*****  W przypadku gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest zarządcą rodzinnych ogrodów działkowych miesięczną opłatę 

za pojemnik należy  pomnożyć przez współczynnik o wartości 0,15 i uzyskaną wartość wpisać w odpowiednich pozycjach w zaokrągleniu 

do pełnych groszy.  

 

  E.2.2.3. MIESIĘCZNA  OPŁATA  ZA WSZYSTKIE POJEMNIKI 

Miesięczna kwota opłaty za wszystkie pojemniki z danej 

nieruchomości (suma kwot z poz. 30-37) 
38.                 
        

................  

 

E.2.3. OPŁATA DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma kwot z poz. 21 i  38) 
39.      
 

..........  

 

 F. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy nieruchomości o 

zabudowie wielolokalowej oraz nieruchomości niezamieszkałych lub ich części.  

40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C istnieje potrzeba wywozu 

odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości: 

Papier                - ...... pojemników o pojemności ............ 

Szkło                  - ...... pojemników o pojemności ............ 

Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe ...... pojemników o pojemności 

............ . 

41. Oświadczam, że uzgodniona z Tarnowskim Organizatorem Komunalnym częstotliwość 

odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu nieruchomości wskazanej 

w części  C. wynosi: 

Papier                - ...... pojemników o pojemności ............ x ........ w tygodniu, 

Szkło                  - ...... pojemników o pojemności ............ x ........ w tygodniu, 

Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe ...... pojemników o pojemności 

............ x ........ w tygodniu.  

42. Oświadczam, że uzgodniona z Tarnowskim Organizatorem Komunalnym częstotliwość 

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości wskazanej w części  C 

wynosi: 

...... pojemników o pojemności ............ x ........ w tygodniu, 

...... pojemników o pojemności ............ x ........ w tygodniu, 

...... pojemników o pojemności ............ x ........ w tygodniu, 

 

G. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH 

43. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C jest wyposażona w kompostownik 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. Tak, utylizuję w nim rocznie ......... m
3
 odpadów zielonych  

 2. Nie 

 



 

H.  ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) ******, *******              

44. 

1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 

****** W przypadku gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub użytkownik lub inny 

podmiot władający nieruchomością należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

******* W przypadku gdy deklarację składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, 

w imieniu których składana jest deklaracja. 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego 

skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, 

a w szczególności przepis art. 56 tego Kodeksu, który brzmi, jak następuje:  
 

Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi 

lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 

dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na 

uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 

albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie 

skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub 

podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi 

deklaracji lub oświadczenia. 

45. Miejscowość i data 

wypełnienia deklaracji:  

46. Imię i nazwisko osoby 

składającej deklarację: 

47. Podpis osoby 

składającej deklarację: 

48. Adres osoby składającej deklarację: (wypełnić tylko wtedy, gdy deklarację składa osoba będąca 

pełnomocnikiem zobowiązanego do złożenia deklaracji) 

......................................................................................................................................................... .................. 

........................................................................................................................................................................... 

 

J. POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w wymaganych terminach kwoty opłaty z poz. 21, 38 i 39 lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 

z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 299, poz. 1954 z późń. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia 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. 

K.  ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

        ................................................                                  ................................................................. 

                           Data złożenia deklaracji                                          Podpis przyjmującego deklarację 


