
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst              
                                  jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) 
Składający              Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Tarnów 
Termin składania  Pierwszy termin składania do 28.02.2013 r lub w ciągu 14 dni od dnia  
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyd deklarację 
     WÓJT GMINY  TARNÓW 33-100 TARNÓW UL. KRAKOWSKA 19 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyd właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja                      korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) …...................     

 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyd właściwy kwadrat) 

 

Właściciel                       Współwłaściciel                       Najemca,         dzierżawca 

 

użytkownik wieczysty    Zarządca nieruchomości wspólnej      Inny podmiot 

 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1.1. Osoba fizyczna 
 

4. Nazwisko 
 

5. Imię 
 

6. Telefon kontaktowy 
 

7. Adres e-mail 
 

 

 
D.1.2. Pozostałe podmioty 
 

8. Nazwisko/a wspólników/ Nazwa pełna 
 
 

9. Nazwa skrócona 
 

10. Nr KRS/NIP 

 
11. Klasa PKD 

 
12. Telefon kontaktowy 13. Adres e-mail 

 

14. Osoby upoważnione do reprezentowania:
1
 

……………………………………………...…………..podstawa mocowania .................................................. 
sposób reprezentacji

2
………………………………………………………………………………………………..…….….…. 

 
 

                                                           
1
  Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. 

pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 
2
  Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 



 
D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 

D.2.1. Osoba fizyczna 
 

15. Nazwisko 
 

16. Imię 
 

17. Telefon kontaktowy 
 

18. Adres e-mail 
 

 

D.2.2. Pozostałe podmioty 
 

19. Nazwisko/a wspólników/ Nazwa pełna 
 
 
 

20. Nazwa skrócona 
 

21. Nr KRS/NIP 

 
22. Klasa PKD 

 
23. Telefon kontaktowy 24. Adres e-mail 

 

D.3.DANE NIERUCHOMOŚCI – NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3
 

 

25. Nr domu 
 

 26. Nr mieszkania 
 

27. Miejscowośd  28.  Nr działki 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES  NIERUCHOMOŚCI Z D.3.  
 

29. Kraj 
 

30. Województwo 
 

31. Powiat 
 

32. Gmina 33. Ulica 
 

34. Nr domu 
 

35. Nr lokalu 
 

36. Miejscowośd 37. Kod pocztowy 38. Poczta 

 

E. OŚWIADCZENIA  
 

39. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyd właściwy kwadrat)4 
 

 selektywny                                                  zmieszany 

40.Oświadczam, że jestem zainteresowany wynajmem pojemników od firmy odbierającej odpady 
 

                                  tak                                                                   nie 

41.Oświadczam, że posiadam na terenie nieruchomości zbiornik wybieralny na nieczystości ciekłe 
 

                                  tak                                                                   nie 

42.Oświadczam, że posiadam na terenie nieruchomości  kompostownik 
 

                                  tak                                                                   nie 
 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Gminy Tarnów w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

43. 
Stawka podstawowa   ……..….zł/m-c 
gospodarstwo /odpady zbierane 

selektywnie/  

Stawka podwyższona …….......zł/m-c 
gospodarstwo/ odpady zbierane 

nieselektywnie/ 
 

Liczba osób zamieszkujących dane gospodarstwo 44.               ................. 
 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarstwo
  

45. 
     ………………….zł 

 

 

                                                           
3
  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

4
  W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych  Wójt Gminy Tarnów w 

drodze  decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych. 



G. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienid rodzaj załącznika) 

 

      

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 

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 § 
1podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1podlega 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 oświadczeni 

 

46. Miejscowośd, data 

 

 

47. Czytelny podpis 

 

 

                                                         

       POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 45 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. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późo. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca. W przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd nowa deklarację w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w 

drodze decyzji, wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki. 

 

 

 


