
 
 

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. Nową deklarację składa się 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. W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, a także w przypadku 
konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, 
błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, należy zaznaczyć pole: Korekta deklaracji. Istnieje możliwość 
połączenia złożenia nowej deklaracji ze złożeniem korekty deklaracji. W tym celu należy wstawić znak X  
w kwadratach przed wierszami 2 i 3 w poz. 1. 
 
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 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 na nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy, w którym 
kompostowane będą wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne. 
 
W poz. 19 należy wpisać stawkę miesięczną opłaty określoną 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. 
Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 22,00 zł od osoby. 
 
W poz. 20 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących daną 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 liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości, które podlegają częściowemu 
zwolnieniu z opłaty i zostały wykazane w informacji o częściowym zwolnieniu z opłaty załączonej do deklaracji. 
 

W poz. 22 należy wpisać wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty (liczbę osób wskazaną w poz. 21 należy 
pomnożyć przez kwotę częściowego zwolnienia z opłaty, tj. 50% wysokości stawki opłaty za osobę). 
 
W poz. 23 należy wpisać kwotę odpowiadającą wysokości stawki zwolnienia z opłaty pomnożoną przez liczbę 
osób zamieszkujących daną nieruchomość ujętych w poz. 20. 
 



 
 

W poz. 24 należy wpisać 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). 
 
Tabelę E.2.2 wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub ich części.  
 

W kolumnie 2 należy wpisać liczbę pojemników lub worków o określonej pojemności, zapewniających 
prawidłowy odbiór odpadów przy częstotliwości ich opróżniania 1 x 2 tygodnie. W przypadku wymaganej 
większej częstotliwości opróżniania, należy ten fakt uzgodnić z Urzędem Miasta Tarnowa – wówczas  
w kolumnie 3 należy podać ustaloną tygodniową częstotliwość ich opróżniania.  
W kolumnie 4 należy wpisać miesięczną opłatę za pojemniki o określonej pojemności. Stawki tej opłaty 
wynoszą: 
 
Za pojemnik o pojemności: 
a) 120 litrów - 6,34 zł, 
b) 240 litrów - 12,69 zł 
c) 360 litrów - 19,04 zł, 
d) 1100 litrów - 58,20 zł, 
e) 5000 litrów - 264,54 zł, 
f) 7000 litrów - 370,35 zł, 
Za worek o pojemności 120 litrów - 18,19 zł. 
 
W kolumnie 5 należy wpisać kwotę miesięcznej opłaty. 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). 
 
W poz. 26 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. 24 i 25. 
 
Część F  
 

W poz. 27 należy podać ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych, w jaką należy 
wyposażyć daną nieruchomość  oraz częstotliwość ich opróżniania (dotyczy nieruchomości wielolokalowych)  
 

Część G  
 

W poz. 29 do 31 należy podać załączniki do deklaracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.  
 

Część H  
 

W poz. od 32 do 36 należy wpisać imię, nazwisko i adres osoby składającej deklarację. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INFORMACJI O CZĘŚCIOWYM ZWOLNIENIU Z OPŁATY 

Część A 
 

W poz. 1 należy wpisać adres nieruchomości podany w poz. 2 części C.1 Deklaracji. 
 
Część B 
 

W oświadczeniu należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, podlegających zwolnieniu, które 
nie mają nadanego numeru Karty Dużej Rodziny, a których uprawnienia do zwolnienia udokumentowane są 
oświadczeniami stanowiącymi załączniki do deklaracji. 
 
Część C 
 

W Tabeli należy wpisać numery Kart Dużej Rodziny (jeżeli zostały wydane) osób wchodzących w skład 
gospodarstwa domowego. 
 


