
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: § 3a uchwały nr XXVIII/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada  

2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r.  

poz. 7137 i z 2013 r. poz.3934)  

Składający: właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta 

Tarnowa 

 

A. ORGAN ZAŁATWIAJĄCY WNIOSEK I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 
Nazwa organu załatwiającego wniosek: Prezydent Miasta Tarnowa  

Miejsce składania wniosku - Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów 

 

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 
1. Adres nieruchomości: 

 

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

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJACEJ WNIOSEK 

2. Nr PESEL 

           

 

3. Nazwisko: 

 

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

4. Imię: 

 

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

5. Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części B) 

 

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

6. Telefon kontaktowy:* 7. Adres e-mail:* 

 

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

 

D. ILOŚĆ DZIECI, NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE DOPŁATA 

8. Dopłata przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej na 

nieruchomości i składającej się z dzieci: 
 

 małoletnich – ilość dzieci: ……. 
 

 do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym – ilość dzieci: ……. 
 

 bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)    

pielęgnacyjny lub rentę socjalną – ilość dzieci: ……. 
 

 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

9. Oświadczam, że odpady z nieruchomości zbierane są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

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

 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI DOPŁATY 

Stawka miesięczna dopłaty 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
 

10. (należy wpisać stawkę dopłaty wynikającą z 

uchwały dla zadeklarowanego w części E sposobu 

zbierania odpadów) 

                      

 

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



Liczba wszystkich dzieci w rodzinie 

zamieszkujących daną nieruchomość 

11. 

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

Liczba dzieci w rodzinie zamieszkujących daną 

nieruchomość, na które przysługuje dopłata 

12. 

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

Wysokość miesięcznej dopłaty (stawkę z poz. 10 

należy pomnożyć przez liczbę dzieci wskazaną  

w poz. 12) 

13. 

 

                                   ................... zł 

 

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika*) 

14. 

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

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

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

 

* Należy dołączyć dokumenty dotyczące  wszystkich  dzieci: 
 

1. w przypadku dziecka małoletniego – kserokopię aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu 

potwierdzającego datę urodzenia dziecka, 
 

2. w przypadku dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa  

w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym – kserokopię aktualnej 

legitymacji szkolnej lub studenckiej, lub odpowiednie zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, 
 

3. w przypadku dziecka bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek 

(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – kserokopię aktualnej decyzji o przyznaniu danego 

świadczenia. 
 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

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

                                     Data:                                                     Podpis osoby przyjmującej wniosek: 

 

 

Składając niniejszy wniosek 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. 
 

15. Data i miejsce wypełnienia wniosku:  

 

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

16. Podpis osoby składającej wniosek: 

 

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


