
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XXVIII/399/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
składanej przez właściciela nieruchomości  

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016  

i Nr 224, poz. 1337) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1)

 ), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć:  

1) 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;  

2) w przypadku gdy deklarację składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości, w imieniu których składana jest deklaracja.  

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w siedzibie Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w Tarnowie ul. Bernardyńska 24.  

§ 3. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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, a w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,  

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 7205



ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 

w terminie do 15 lutego 2013 r.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Światłowski 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXVIII/399/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Światłowski 
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