
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 

 
Część B 

W poz. 1 należy zaznaczyć pole: Pierwsza deklaracja jeśli do tej pory deklaracja nie była składana.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany złożyć nową deklarację zaznaczając pole Korekta deklaracji. Właściciel nieruchomości jest 

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

 

Część C 

W poz. 2, 3 i 4 należy wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz jej rodzaj.  

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

Nieruchomość zamieszkała – nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (np. domy jednorodzinne  

i wielorodzinne). 

Nieruchomość niezamieszkała – nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (np. sklepy, przedsiębiorstwa, szkoły, cmentarze itp.). 

Nieruchomość mieszana – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. 

blok mieszkalny, na parterze którego zlokalizowane są sklepy lub biura). 

 

Część D 

W poz. 5 należy zaznaczyć pole, w zależności od sposobu władania nieruchomością. 

Pozycje 6 do 17 dotyczą danych identyfikacyjnych podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

Poz. 6 do 11 wypełniają podmioty będące osobą fizyczną, natomiast poz. 12 do 17 wypełniają podmioty 

prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

 

Część E 

W poz. 18 należy oświadczyć, czy odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli 

zaznaczono pole „Selektywny”, stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 8,50 zł od osoby, a dla 

nieruchomości niezamieszkałych stawki te wynoszą: 

- za pojemnik o pojemności 0,120 m3 - 61,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 0,240 m3 - 104,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 0,360 m3 - 139,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 272,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 5,00 m3 -1432,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 7,00 m3 -1866,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 2387,00 zł. 

- za każdy m3pojemności prasokontenera - 564,00 zł 

W przypadku zaznaczenia pola „Nieselektywny” stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 

zł od osoby, a dla nieruchomości niezamieszkałych stawki te wynoszą: 

- za pojemnik o pojemności 0,120 m3 - 91,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 0,240 m3 - 156,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 0,360 m3 - 208,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 408,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 5,00 m3 - 2148,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 7,00 m3 - 2799,00 zł, 

- za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 3580,00 zł. 

- za każdy m3pojemności prasokontenera -   846,00 zł 

W/w stawki wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

Pozycje 19 do 21 wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych. 

W poz. 19 należy wpisać miesięczną stawkę opłaty od jednego mieszkańca wynikającą z zadeklarowanego  

w poz. 18 sposobu zbierania odpadów. 

W poz. 20 należy wpisać liczbę osób zamieszkującą nieruchomość. 

 

 



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. 

W poz. 21 należy wpisać wysokość miesięcznej opłaty ( liczbę osób wskazaną w poz. 20 należy pomnożyć przez 

kwotę z poz. 19). 

 

Pozycje 22 do 38 wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. 

W poz. 22 – 29 należy wpisać liczbę pojemników o określonej pojemności, zapewniających prawidłowy odbiór 

odpadów przy częstotliwości ich opróżniania 1 x w tygodniu. W przypadku wymaganej większej częstotliwości 

opróżniania, należy ten fakt uzgodnić z TOK – wówczas obok liczby pojemników należy podać w nawiasie 

ustaloną tygodniową częstotliwość ich opróżniania. 

W poz. 30 do 37 należy wpisać miesięczną opłatę za pojemniki o określonej pojemności. Wysokość opłaty dla 

poszczególnych pojemników należy obliczyć wg. wzoru: liczba pojemników o określonej pojemności, wykazana 

odpowiednio w poz. od 22 do 29, razy stawka opłaty za dany pojemnik, wynikająca z wyboru sposobu zbierania 

odpadów. Wysokości tych stawek podano w części E niniejszej instrukcji. 

W poz. 38 należy wpisać miesięczną kwotę opłaty za wszystkie pojemniki z danej nieruchomości. Jest to suma 

kwot wykazanych w poz. 30 – 37. 

 

Pozycję 39 wypełniają właściciele nieruchomości mieszanych. 

W pozycji tej należy wpisać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

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

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Jest to suma kwot wykazanych w poz. 21 i 38. 

 

Część F 

W poz. 40 należy podać ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie, w jaką należy wyposażyć daną nieruchomość. 

W poz.41 należy podać wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. 

W poz. 42 należy podać częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne zmieszane z terenu 

nieruchomości wykazanej w części C. 

 

Część G 

W poz. 43 należy zaznaczyć, czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik, Jeżeli tak, to należy podać 

ilość metrów sześciennych zutylizowanych w nim odpadów zielonych w ciągu roku. 

 

Część H 

W poz. 44 wpisujemy listę dokumentów dołączonych do deklaracji. Załącznikiem może być np. pełnomocnictwo 

w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, wykaz pozostałych 

współwłaścicieli nieruchomości, w imieniu których składana jest deklaracja itp. 

 

Część I 

W poz. od 45 do 48 należy wpisać imię, nazwisko i adres osoby składającej deklarację, miejsce i datę 

wypełnienia deklaracji oraz potwierdzić złożone w niej informacje własnoręcznym podpisem. 
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