
Załącznik do Uchwały Nr 

XXX/329/2020 
Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 10 lipca 2020r.  
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                       (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

Składający:                    Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

                                       czystości i porządku w gminach. 

Organ właściwy :           Prezydent Miasta Tarnobrzega 

Termin składania:          W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w  terminie  do 10 dnia 

                                       miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  w przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  

                                       ustalenia  wysokości   należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel nieruchomości  jest 

                                       obowiązany złożyć nową deklarację. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
 

 

  Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację: 

   PREZYDENT MIASTA  TARNOBRZEGA 
 ul. Kościuszki 32 ,  39-400 Tarnobrzeg   tel.15-822-65-70   
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

□ Właściciel/Współwłaściciel nieruchomości              □    Najemca, Dzierżawca                   □    Użytkownik wieczysty  

□  Zarządca nieruchomości wspólnej                           □  Inny 
 
 

C. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja – data zamieszkania …………………………………….. 

□ nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany danych  zawartych w deklaracji ……………………………….. 

□ korekta deklaracji – data korekty ………………………………………………..(dotyczy zmiany danych  nie będących 

podstawą do ustalenia wysokości  opłaty np.  zmiana nazwiska, adresu,  oczywistych omyłek  pisarskich) 

 

Przyczyna zmiany danych/korekty: .............................................................................................................. ......................................  

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

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

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością) ***dane kontaktowe podawane 

dobrowolnie 

 
 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 
 

 

Składający: 

       □   osoba fizyczna       □   osoba prawna          □   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

 

Numer PESEL* 

 

 

 

Numer NIP** 

 

 

 

Identyfikator REGON** 

 



 D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 

Kraj 

 

 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

 

Kod pocztowy  

 

 

Poczta Osiedle 

Telefon*** 

 

 

E-mail*** 

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1 

(wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Osiedle 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy podać numery budynków objętych deklaracją) 

 

E.OŚWIADCZENIE  O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
(dotyczy zabudowy jednorodzinnej) 

 

□  posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję  

w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 □ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

F.WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

                                                    

                                                                             zł/osoba 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (iloczyn stawki opłaty i ilości osób) 

                                                                  

                                                                              zł 

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty z tytułu 

kompostowania bioodpadów 

(iloczyn ilości osób i przysługującego zwolnienia od osoby), 

jeżeli zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać „zero” 

                                                              

                                                                              zł 

 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 

 

                                                                              zł 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

       ………………………………………                                           …………………..……………….. 
                   (miejscowość i data)                                                                                           (czytelny podp is) 

 
 

H.ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Data przyjęcia deklaracji 

 

………………………………………………. 

Podpis przyjmującego deklarację 

 

………………………………………………. 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy  

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (tel. 15 822-11-49; e-mail:  prezydent@um.tarnobrzeg.pl)  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. c i e RODO, a także wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz  podjętych aktów prawa miejscowego na jej podstawie, ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa. i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa: podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych, podmiot systemów 

informatycznych, doręczyciel urzędowy lub operator pocztowy w celu przekazywania korespondencji papierowej. 

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować 

odpowiedzialnością karno-skarbową  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie  

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w spawie  instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów 

zakładowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Inne niezbędne informacje. 

Pani/ Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano) może zostać wykorzystany do kontaktu  

w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

Objaśnienia: 

1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych  

w zabudowie wielorodzinnej należy złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze 

wspólnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych. 

2) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 

3) Opłatę należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzeg lub przelewem na rachunek bankowy Miasta 

Tarnobrzeg w banku PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg  Nr 62124022231111001093095568, w tytule podając adres 

nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz dodając słowo „odpady”. 

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach opłaty wymienionej w poz. F lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1438 z późn. zm.). 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Tarnobrzega deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  (np. liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do  

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
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