
 

 

UCHWAŁA NR XIX/197/2015 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

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

przez właścicieli nieruchomości 

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

z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.
1)

) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do 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; 

3) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w części gospodarstw domowych stanowiących rodziny wielodzietne, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) i nie 

podaje numerów Karty Dużej Rodziny należy dołączyć następujące dokumenty odnoszące się do 

poszczególnych członków rodziny wielodzietnej: 

a) rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 

rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, 

b) małżonka rodzica -  akt małżeństwa, 

c) dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość 

- akt urodzenia, 

d) dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 

w danej placówce, 

e) dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 
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f) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie 

o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 

g) osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których 

mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.
2)

) - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

§ 2. 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 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

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

§ 3. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. 

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) format deklaracji: PDF lub WORD; 

2) deklarację należy wysłać za pomocą platformy ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail); 

3) w przypadku wysyłania deklaracji za pomocą platformy ePUAP należy: 

- wypełnić deklarację interaktywną ze strony internetowej www.odpady.tarnow.pl, 

- zapisać ją na dysku swojego komputera, 

- zalogować się na platformie ePUAP, 

- wysłać jako załącznik; 

4) w przypadku wysyłania deklaracji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) należy: 

- wypełnić deklarację interaktywną ze strony internetowej www.odpady.tarnow.pl, 

- zapisać ją na dysku swojego komputera, 

- wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: umt@umt.tarnow.pl, po wcześniejszym podpisaniu 

deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 i z 2015 r. poz. 1893). 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2664 i 4493). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Kazimierz Koprowski 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XIX/197/2015 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 
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