
wała nr XVI/.. ...lżOż0

Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24.02.2020 r.

w sprawie określenia wzoru racji o wysokości opłaty
komunalnymi oraz warunków i
elektronicznej

składania deklaracji za

Na podstawie art, l8 urst.2 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 4l ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm,) oraz art. 6n ust. 1 ustawy zdnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz, U. z ż0l9 r. poz. 2010 ze zm)
Rada Gminy Tarnów Opolski uch , co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli ni i, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
obszarze Gminy Tarnów Opolski y załącznik do niniejszej uchwĄ.

§ 2. Deklarację, o której mo\ł,a w
Gminy w Tarnowie Opolskim ul,

za gospodarowanie odpadami
pomocą środków komunikacji

2. Warunkiem złożęnia deklaracji
kwal ifi kowanym podpisem elelktron w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz
podpisem potwierdzonym

ji elektronicznej (tj. Dz.IJ. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), a|bo

§ 3.1. Deklaracje, o których mowa
komunikacj i elektronicznej .

Publicznej w rozumieniu ustawy z
realizujących zadania publ iczne (tj.

3. Deklarację w formie

l, właściciele nieruchomości są zobowiązani złoĘó w LJrzędzie
orcowa 6,46-050 Tarnów Opolski.

§ l, właścicięle nieruchomości mogązłoĘó za pomocą środków

pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie

zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji
ia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów

z. U. z2079 r., poz. 700 ze zm.).

j składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki,
jako zńącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony

;zej uchwĄ traci moc uchwała nr XIV/l07l2015 Rady Gminy
l5 r, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaĘ za

i oraz warunków i Ębu składania deklaracji za pomocą
uchwała nr Yl47l2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaĘ za
mi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

której elementem jest dołączony
komputerowo właściwy druk dek i w formacie PDF, określony niniejszą uchwałą.

§ 4. Z dniem wejścia w życie nin
Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia
gospodarowanie odpadami
środków komunikacj i elektron icznej
25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany waĘ nr Vll0712015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25
lutego 2015 r. w przedmiocie zmi
gospodarowanie odpadami komuna
środków komunikacj i elektroni cznej

§ 5. Wykonanie uclrwały powierza Wójtowi Gminy Tarnów Opolski,

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w niku Urzędowym Woj ew odztwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ęcie z dni 1 kwietnia 2020 r.



uzasadnienie:

W związku z opublikowaniem cennika przyjęó odpadów do
Opolu na rok 2020 oraz w wyniku rozstrąlgnięcia przetargu
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku koni
wyboru metody ustalenia opłaĘ za gospodarowanie
stawek tej opłaĘ, zasadnym jest wprowadzęnie zaktuali
odpadami komunalnymi do wzoru deklaracji. Ze względ
zwiększenia kosżów systemu wystąpiła konicznośó zm
gospodarowanie odpadami. Wprowadzono nowy sposób obli
zamieszkujących daną nieruchomośó. Ponadto w treści
zmtanami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
kompostowania bioodpadów oraz związanej z tym zniZki w
odpadami. Dodatkowo z uwagi na przepisy dot. RODO kon
informacyjnej.

trum Zagospodarowania Odpadów w
lrrienia wymaga stawka opłat za
i zmiany uchwały w sprawie

mi komunalnymi oraz ustalenia
j stawki opłaty za gospodarowanie
ekonomicznych wynikających ze

ty sposobu naliczania opłaĘ za
ia opłaĘ - od liczby mieszkańców

ji, zgodnie z wprowadzonymi
.jest wprowadzenie części dot.

,sokclści opłaty za gospodarowanie
było wprowadzenie klauzuli



Zńącznikdo uchwały nr .....l ...12020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia ... ...2020 r.

POLA JASNE W}?EŁNIC DUżYMI, onuro|łNwrl LITERAMI, czARNyM LuB NIEBIEsKIM K9L6REM

Identyfikator
podmiotu

lnia Urzad):

DEKLARACJA O WESOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE
PADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia l3 l
2019 r.,poz.2010 ze m.)
Składający: Formularz przęmaczoly
wieczys§ch oraz jednostek organizacy_
wspólnot mieszkaniowych, a także inn.
Miejsce składania: Urząd Gminy w 1

Tarnów Opolski
Termin składania: Deklarację należy
pierwszego mięszkańca lub w przypal
opłaĘ za gospodarowanie odpadami kt
nastąpiła zmian, a w przypadku śmierci

,rześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gńin.ach' 1OzU. z

jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uĄtkowników
rych i osób posiadających nięruchomo ść w zarządzie lub uzytkowaniu,
ch podmiotów władających nieruchomością.
arnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050

łoĘć w terminię 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
ku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleznej
munalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nieszkańca w terminie ag j .Ę99Ł9d dnia tego zdarzenia

A. OBOWIĄZEK ZŁOZENLĄ DE
44qiany)

ILARACJI (zaznacryć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania

A.l. Okoliczności powoduiace rlbowia lek zlożęnia deklaracii
o pierwsza deklaracja D

de

zrniana danych zawafiych w I l korekta aettarac;i
|klaracii l

A.2. Data powstania obowiązku złożel
_jedno ze zdarzań, majacvch wpfuw na is

ia deklaracji (nalezy wpisać rok, miesiąc i dzień, w tto"y.n po"nstało
,nienie lub zakres obowiazku uiszczania opław)

MRok ,iesiąc l Dzień

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( aznacąlć właściwy \wadrat )
n właściciel tr

a zarządca nieruchomości o
lwspofwłasclclel n uĄtkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKL. ,F{ACĘ') (wypełnić rubryki)
IMIĘ I NAZWISKO2) / PEŁNA NAZW|3)

ADRES ZAłIIESZKANIAr) l smoztbYrl
KRAJ WOJEWODZTWO PoWIAT

GMINA UL CA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL2' NIP3) TE E-MAIL

DANE wsPoŁwAŚctcBlłnVSPo.] PoSIADACZA NIERUCHoMoŚCt 1)

IMIĘ I NAZWISKO

EWODZTWO lPo\łĄAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

l\4lŁJ5CUWOSC Ko]P POCZTOWY PoCZTA

PESEL TE E-MAIL

W PRZYPADKU, GDY WSPOŁW
WIĘCEJ ANIZELI POL W CZEI

AśCICtELI^vSpoŁpoSIADAcZy NIERUCHornroścl .lnsrCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI - POZOSTAŁE OSOBY



SKŁADAJĄC E D E IŚLARACJ Ę WYPEŁN IA J Ą Z 
^Ł ^CZŃ 

I K D ) DEI.iLARACJI
D. ADRES NIf, RUC HqI\{OśĘ!ZAM I ńm TYCZY DEKLARACJA
MIEJSCOWOŚC ULlCA NĘ DoMu I Nn 1-orłl-u

E. KoMposrowłNtE
właściwy kwadrat):

M KOMPOSTOWNIKU (zaznaczyć

części D deklaracji posiadam kompostownik

D

Oświadczam, że la terenie nieruchomośCi-skazanej *
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

n TAK NIE
l. WYSOKOSC MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPDAROW
(zamaczyć właśgiwy kwadrat ):

NIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że natęrenie nie-cń
liczba osób:

Stawka miesięcznej opłatys) 96
jednego mieszkańca dla
seleĘwnego zbierania i odbierania
odpadów

dla liczby mieszkańców mniej zej lub równej 4 27,00 zł

dla kazdego mieszkańca polvyż j4 l5,00 zł
Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości tił|Ó
opłata stanowi sumę iloczynu liczby osób mniejszej lub równej 4i odpowiedniej dla
niej stawki opłaĘ oraz iloczyru liczby osób powyzej 4 i odpowiednieiata nie-i sńwki
opłary

Wysokość opłaĘ:

wysokość zwolnienia z opłaĘ od jednego mieszkańca, * prrypaaku tompostowania
bioodpadów w przydomowym kompostowniku 1,00 zł
WYliczona wysokość zwolnienia zczęści miesięcznej opłaty ala nieructlom"ś..t rrłl
Zwolnienie stanowi iloczynliczby osób i wysokości stawki zwolnienia w przypadku 

'

kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Wysokość zwolnienia:

WYsokoŚĆ miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca zwolnienie
wysokość oplaty miesięcznej za gospodarowanie odńd;;i koń;ńlrymi lzll
Opłata stanowi róznicę wyliczonej wysokości opłaty miesięcmej dla
nieruchomości i wyliczonego zwolnienia z częśct miesięcznej opłaty ata
nieruchomości

Łącznawysokość opłaĘ:

G. PODPts SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(czytelny podpis)

(miejscowość i data)

(czfielny podpis)

H. ADNO,IACJE ORGANU

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do *rta*i.",ia tyt"ł" wJ@
ustawY zdnia17 czerwca l966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administlacjl $. oz. u.rlop"r.,poz. 1438 iezm.1l) 

Jezeli .nieruchomość 
jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których |rr;"wń";;dóu "r-^r,, lokali, obowiązki

właŚciciela nieruchomości obciązają zarządcę nieruńomości lub osoby sprawulą{e zaoąa nierucńo.tscią-wsporną w rozumieniu
PrzePisów ustaw} z dnia24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.lJ-. zŻots i.,'Ąo..73i ze zm.), a Jeżeh;arzidnie został wybrany

_. - obowiąek ciąży na właścicielach poszczególnych lokali.2) doty.ry o, ób flzycmych3) dotycry osób prawnych ijednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prJwneja) w PrzYPadku składania jednej deklaracji przez wspołwłaścicieli deklarację *yp.łr|iu;ą i podpisują współwłaściciele, W prrypadku
_, nieruchomoŚci będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej ae[tarai;ę *|,plł"iują i podiiiują oboje małzonkowie5) należY tu rozumieĆ stawki opłat określone w obowiąującej uchwale Rady Gminy ru|,ro" Óporrr.i * ,or"*,. *u"ru metody ustalenia
, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości t.j oiłatł6) nalezY Przez to rozumieĆ metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami to.u|ranyri okeślona w obowiąującej uchwale RadyGminY Tamów OPolski w sprawie wyboru metody ustalenia opłat} za gospod{rowanie odpadami t<omńanymi- oraz ustalenń

wysokości tej opłaty.



POLA JASNE WYPEŁNIC DUZYMI,

ZAŁĄCZNIK DO DEK

WANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB N1EBnSKIM KOLOREM

,CJI O WYSOXOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
oDPADAMI

1. DANE wspoŁwŁłśctctr1lrvspółposlADAczA NIERucHornróscr
IMlĘ I NAZWISKO

KRAJ UJŁWODZl,WO PoWIAT

GMtNA LICA NR DOMU NRLOKALU
MlŁJ§UUWOSC OD POCZTOWY POCZTA

PESEL EL: E-MAlL

2. DANE wspoŁwAśctcr:lłrrłS POŁ POS IA D ACZ A N IE R UC HOnł O ŚCJ
IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ UJŁ,WUDZl WO PoWIAT

GMINA LtUA NR DOMU NR LOKALU
MrŁJ§UOWOSC OD POCZTOWY POCZTA

PESEL L: E-MAIL

3. DANE współwłśclcnlłlw;PoŁPoSIA D ACZ A NIERUCHonłoscr
IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ \j UJŁWUDZ l WO PoWIAT

GMlNA L -ICA NR DOMU NR LOKALU
ryrrĘ,J)LUwU§U K )D PocZToWY POCZTA

PESEL T L: E-MAIL
PODPIS SKŁADAJĄcrcorycrł i
GOSPODAROWANIE ODPADAM

Ąr-ĄLzl\ll\ r,U t ŁKLARACJI o wYsoKoscl opłłry zł

i;i;j;;;;;;; i;;;;'

(czytelny podpis)

(czyelny podpis)

r.jrr,li", piJpi,i





Wysokość zobowiązania określonego
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu
komunalnymi.

klauzula informacvina:

Realizując obowiązek Rozporządzenia P
ftzycznych w związku z przetwuzaniem
95l46/WE logólne rozporządzenie o ochronie
udostępnione przez P aniąlPula dane osobowe
1. AdministratoremParri/Panadanl,ch
2. W sprawie przetwanania oraz ochrony

Anetą Gierłach za poŚrednictwem poczty
3. Pani/Parra dane osobowe przetwarzane

wynikających z ustawy z dnia 13
zm.)

4, Pani/Pana dane osobowe prżetwarzane
a. wypełnieniaobowiązkówprawnych
b. wykonania zadania realizowanego

Administratorowi na podstawie art. 6
5. Odbiorcami Pani/Pana danych

działające na zlecenie organów rvładzy
prawa bądź inne podmioĘ, klóre na
Gminy Tamów Opolski, w
konsultacyjnych, pocźowych,

ó. pani/parra dane osobowe
czasie przez okres oraz w zakesie

7. W zwiąku z przetwarzaniem Pani/Pana
Prawo dostępu do danych osobowych,
Prawo do ządania sprostowania (

Prawo do Ądania ograniczenia
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W przlpadku powzięcia informacji o
prawo wniesienia skargi do Prezesa
Podane przez Panią./Pana danyclr ,

osobowych zwięulychjest z kon;
wykonania przez Administratora zadania
publicznej. W takim przypadk-u podanie
brakiem moźliwości realizacji Parri/Pana
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza
Pani/Pana darre osobowe nie będą przetwa

a.

b.

d.

9.

l0
ll

deklaracji o wysokości
ia zmiany deklaracji

prawnego.

opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami

u Europejskiego i Rady fuEl 201 61679 z dnia27 kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób
osobowych i w sprawie swobodnego przepłplu takich danych oraz uchylenia ayrer<ty"vy'/Dz.Un.UE.z2016 r., L 119, poz. 1l - dalej: RODO, niniejszym informis"^i,ł,

z okeślonymi poniżej zasadami:
jost: Wójt Gminy Tamów Opolski, ul. Dworcowa 6,46-050 Tamów Opolski
h osobowych można kontaklowaó się z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych

ctronicznej pod adresem: iodo@opocztaol lub na adres siedziby Aóministatora
w celu, wjakim Administratorje pozyskał i w zakesie niezbędnym do realizacji zadń

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. izots ,. por.i}rc ,"
podstawie:

na Administratorze na podstawie a.rt. 6 u§t. 1 lit c) RoDo,
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
l lit e) RODO,
mogą.być organy władzy publicmej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
licznej, w zakesie i w celach, które_wynikają z przepisów powszechnie ob'owiązującego
vie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem j..i wó;ti w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, sztoteniowycń,
windykacyjnych oraz pomocy prawnej

będą pnez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostĄ pozyskane, a po tym
ul.ym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

osobowych przysługują Parri/Panu następujące uprawnienia:
tym prawo do uzyskania kopi tych darrych;

danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
danych osobowych;

ych.
godnym z prawem przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje pani/panu
Ochrony Danych Osobowych.
ch jest wymogiem ustawowym, w przypadku kiedy cel pozyskania pani/pana danych
ą wypełnienia ciąącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznojcią

ealizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowarria |owierzonej mu władzy
danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będziJ skutkowało

Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
w sposób zautomatyzowany i nie będąprofilowane.




