
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:   art. 6m ust. 1 i 2 oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) zwanej dalej ustawą.  

Składający:                 właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Tarnowa  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:  
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów 

 

 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać datę/daty) 
 
         1. Pierwsza deklaracja1)      Data powstania obowiązku  ponoszenia opłaty:    
   
         2. Nowa (kolejna) deklaracja2),      Data powstania zmiany:                               
   
         3. Korekta deklaracji3), 4)              
                    Data  obowiązywania  korekty:  od                                                           do 
 

 

 

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)  
C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 2.     

 
 

C.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
 3. Nieruchomość, na której powstają odpady, to: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 1. Nieruchomość zamieszkała 
 

 2. Nieruchomość mieszana5) 

C.3. RODZAJ ZABUDOWY/ZAGOSPODAROWANIA 

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

 1. Budynek jednorodzinny     2. Budynek wielolokalowy       3. 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. Numer 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: 

     

Załącznik  do Uchwały nr …... /…… /2020 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 

lutego 2019 



 

 

D.2.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

12. Numer NIP: 13. Pełna nazwa podmiotu: 14. Adres główny: 

15. Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w poz. 14) 

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

 

 

E. WYLICZENIE OPŁATY:  
 

E.1.  INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE. 

 

 

18. Oświadczam, że na nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy, w którym kompostuję 
wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne – dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 1. Tak                                                 2. Nie 

 

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, 
ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za 
pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

19. (należy wpisać stawkę opłaty 
wynikającą z uchwały) 
 
 

              ___________   zł/osobę 
 

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość6) 20.  
 
                    ___________             
 

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości, 
podlegających częściowemu zwolnieniu z opłaty dla 
członków rodzin wielodzietnych7)

 

 

21. 
 

                    ___________ 

 

Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla członków 
rodzin wielodzietnych 

(poz. 19 x poz. 21 x 0,5) 

 

22. 
 

                    ___________   zł 

Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty wykazanego 
w poz. 18 w zł 

(w przypadku zaznaczenia „Tak” w poz. 18 należy wpisać 
kwotę odpowiadającą wysokości stawki zwolnienia z opłaty 
pomnożoną przez liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość ujętych w poz. 20) 

 

23. 
 

 

                    ___________   zł 
 

Wysokość miesięcznej opłaty  
(kwotę z poz. 19 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
w poz. 20, a następnie pomniejszyć o kwoty z poz. 22 i poz. 23) 

24. 
 

 

                    ___________   zł 

 
 
 
 



 
      

 

E.2.2. DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH LUB ICH CZĘŚCI 
 

 
Pojemność 

pojemnika / 
worka 

 

 

Liczba pojemników lub 
worków 

 

Częstotliwość opróżniania 
pojemników 8) 

 

Miesięczna 
stawka opłaty 

(zgodna 
z uchwałą 

 jak w pkt. E.2.1) 

 
Kwota 

miesięcznej 
opłaty9) 
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1 2 3 4 5 

Worek 120             

Pojemnik 120 l             

Pojemnik 240 l 
 

            

Pojemnik 360 l 
 

            

Pojemnik 1 100 l 
 

            

Pojemnik 5 000 l 
 

            

Pojemnik 7 000 l 
 

            

Miesięczna kwota opłaty za wszystkie pojemniki z danej nieruchomości 
(suma wszystkich pozycji z kolumny 5) 

25. 

        

 

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. 24 i 25)  
 

26.      
 

___________   zł 
 

       

 

F. ILOŚĆ POJEMNIKÓW I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
(dotyczy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej) 

27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C istnieje następująca potrzeba 
wywozu odpadów: 
 

Odpady zmieszane    -       szt. pojemników                litrów opróżnianych z częstotliwością: 

Papier                          -        szt. pojemników               litrów opróżnianych z częstotliwością: 

Szkło                            -        szt. pojemników               litrów opróżnianych z częstotliwością: 

Tworzywa sztuczne   -        szt. pojemników               litrów opróżnianych z częstotliwością: 

28. Uwagi: 

 

 



 

G. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)      
 

29.  pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 
30.  dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji 
31.  inne: 

     

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

32. Imię osoby składającej deklarację: 33. Nazwisko osoby składającej deklarację: 
 
 

34. Data wypełnienia deklaracji:  
 

35. Podpis osoby  składającej deklarację: 
 
 

36. Adres osoby składającej deklarację: (wypełnić tylko wtedy, gdy deklarację składa osoba będąca 
pełnomocnikiem zobowiązanego do złożenia deklaracji) 
 
 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 

 ................................................                                     ................................................................. 
                        Data złożenia deklaracji                                           Podpis przyjmującego deklarację 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informuje się, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miasta 
Tarnowa: 

1) Administratorem przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnowa Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. 
Mickiewicza 2, 33 – 100 Tarnów; 

2) Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres 
poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl osobiście lub listownie;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;  

4) Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku Gminy Miasta Tarnowa gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym naliczania i egzekucji 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

5) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest obowiązkowe; nie podanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia 
dokumentu; niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje wydanie przez Prezydenta Miasta 
Tarnowa decyzji określającej wysokość opłaty;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach przez 10 lat od dnia złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1 mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
prawa,  

8) dane osobowe, o których mowa w pkt 1 mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w 
zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku Gminy Miasta Tarnowa gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmiotom świadczącym na rzecz 
Gminy Miasta Tarnowa usługi informatyczne, pocztowe; 

9) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, o których mowa w pkt 1 do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, 
10) Administrator, w oparciu o dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będzie podejmował wobec osób, których te dane dotyczą zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, 
11) Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do; 

a) Dostępu do tych danych, w tym uzyskania ich kopii, 
b) żądania ich sprostowania,  
c) żądania ich usunięcia, w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania, 

 wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne , prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

mailto:iod@umt.tarnow.pl


INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZWOLNIENIU Z OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

A.   ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(Wpisać adres nieruchomości podany w poz. 2 części C.1 Deklaracji)  

 

1. 

 
 
 

B. 
 

 

OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE _______ OSÓB PODLEGAJĄCYCH 
CZĘŚCIOWEMU ZWOLNIENIU Z OPŁATY, KTÓRE NIE MAJĄ NADANEGO NUMERU KARTY 
DUŻEJ RODZINY, A KTÓRYCH UPRAWNIENIA DO ZWOLNIENIA UDOKUMENTOWANE SĄ 
OŚWIADCZENIAMI STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI. 
 
 
 
 

………………………..……………………………………………. 
(podpis) 

 

 
C.  WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH NADANY 
NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY PODLEGAJĄCYCH CZĘŚCIOWEMU ZWOLNIENIU Z OPŁATY  
 

Lp. Numer Karty Dużej Rodziny 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
 



PRZYPISY: 

1) Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych - art. 6m ust. 1 ustawy. 

2) Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty - art. 6m ust. 2 ustawy, a w przypadku 

nieruchomości mieszanych także zmiana liczby, wielkości pojemników lub częstotliwości opróżniania. 

3) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych w stosunku do wcześniej deklarowanych, których skutki ujawniły się przed 

złożeniem korekty – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - 

dotyczy danych będących podstawą naliczenia należnej opłaty w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio 

złożonej deklaracji wynikającej np. błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, bądź danych nie będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub nazwy właściciela, zmiany danych adresowych.  

4) Istnieje możliwość połączenia złożenia nowej deklaracji ze złożeniem korekty deklaracji. W tym celu należy wstawić znak X 

w kwadratach przed wierszami 3 i 4. 

5) Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują   mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

6) 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. 

7) W przypadku wskazania  w poz. 21 osób będących członkami rodzin wielodzietnych należy wypełnić załącznik do deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZWOLNIENIU Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”. 

8) Podać krotność (w liczbach całkowitych) opróżniania pojemników w stosunku do częstotliwości przewidzianej uchwałą Nr 

XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, to jest, 

dla odpadów zmieszanych i bioodpadów do częstotliwości - 1 raz na dwa tygodnie, a dla odpadów szkła, papieru, tworzyw 

sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych do częstotliwości - jeden raz w miesiącu.  

9) Miesięczną opłatę za pojemniki należy obliczyć wg wzoru: liczba pojemników o określonej pojemności  (kol. 2) razy krotność 

opróżniania w stosunku do przewidzianej uchwałą Nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (kol.3) razy miesięczna stawka opłaty za pojemnik (kol. 4). 

POUCZENIA: 

 Termin składania pierwszej deklaracji - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

 Termin składania nowej deklaracji - 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 do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 W przypadku, gdy deklarację wypełnia osoba reprezentująca właściciela nieruchomości na podstawie innego 

umocowania niż pełnomocnictwo, do deklaracji należy dołączyć dokument, z którego wynika uprawnienie do 

reprezentowania właściciela nieruchomości (np. umowa najmu, umowa spółki, KRS  itp.). 

 Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami. 

 Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne.  

 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym 

kwadracie. 

 W przypadku niewpłacenia w wymaganych terminach kwoty opłaty z poz. 24 lub 26 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. 2019 poz. 1438). 

Zgodnie z art. 6o 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. 

 

 


