
 
 
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/125/2020 
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie  
z dnia 27 stycznia 2020 r. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DOP-4 

Podstawa 
prawna  

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający 
 

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w 
granicach administracyjnych Gminy Tarnogród, na których powstają odpady komunalne. Przez właściciela rozumie się 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin 
składania 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych 
zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Burmistrz Tarnogrodu 
Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

(W przypadku, gdy właściciel włada więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomością, dla każdej nieruchomości jest zobowiązany 

złożyć oddzielną deklarację.) 

   
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem„”  

 1. Pierwsza deklaracja - obowiązuje od (miesiąc – rok)  __ __ - __ __ __ __         2. Zmiana danych - obowiązuje od (miesiąc – rok)  __ __ - __ __ __ __         

 3. Korekta deklaracji - obowiązuje od (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __         

 

 

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 2. Składający deklarację  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „”): 

 1. właściciel                     2. współwłaściciel                  3. użytkownik wieczysty          4. zarządca/użytkownik                    
 

 5. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki): .………………………………………………………………………………………………..                       

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  

 3. Nazwisko / Nazwa pełna 

4. Pierwsze imię 5. Drugie imię 

6. Numer PESEL / NIP 
 

            
 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY  

7. Kraj  8. Województwo  9. Powiat 

10. Gmina  11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

 
 
 
 
 

  

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POŁOŻONE JEST 
GOSPODARSTWO DOMOWE, DLA KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

 
           
 

 17. Adres nieruchomości 
1. Ulica / miejscowość (w przypadku obszarów wiejskich gminy): 
 

 
2. Nr domu 

 
3. Nr lokalu 

 

 



 
E. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
18. Na terenie nieruchomości określonej w części D deklaracji posiadam przydomowy kompostownik, w którym będą 
kompostowane bioodpady (podkreślić właściwą odpowiedź) 
 
  
                       TAK                                                                NIE 
 

 
 

 
19. Na terenie nieruchomości określonej w części D deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie  
o Karcie Dużej Rodziny (podkreślić właściwą odpowiedź) 
 
 
                       TAK                                                                NIE 
 

 

 

F. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

    I OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY  

 
 

 

20. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje/zamieszkują: …………………. osób/osoby. 

 
21. Wyliczenie ulgi w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym  (należy wypełnić wyłącznie           
w przypadku, gdy w cz. E pkt 18 podkreślono „TAK”). 
 

a) ……………………       x      b)   ……………………      =       c)   …………………… 

    liczba osób                          kwota zwolnienia                  wysokość zwolnienia 

                zamieszkujących                      
                  nieruchomość         
 
 
22. Wyliczenie ulgi w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości określonej w części D deklaracji rodziny 
wielodzietnej w rozumieniu przepisów ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. 
zm.) - należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy w cz. E pkt 19 podkreślono „TAK” 

 

a) ……………………       x      b)   ……………………      =       c)   …………………… 

       liczba członków                      kwota zwolnienia                  wysokość zwolnienia 

                      rodzin 
                wielodzietnych         
 
 

23. Kalkulacja wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Jeżeli w punkcie E pkt 18 podkreślono „NIE” wpisać w pozycji c) 0,00 zł. 

Jeżeli w punkcie E pkt 19 podkreślono „NIE” wpisać w pozycji d) 0,00 zł. 

 

 

a) ……………………      x      b)   ……………………       -    c)   ……………………      -     d)   ………………………………  

                    liczba osób                        stawka opłaty za                 wysokość zwolnienia                 wysokość zwolnienia 

               zamieszkujących                   gospodarowanie                 z cz. F pkt 22 ppkt c)                 z cz. F. pkt 23 ppkt c) 

                 nieruchomość               odpadami komunalnymi      (ulga z tyt. kompostowania)        (ulga z tyt. wielodzietności) 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                                      =  e)  ………………………… 
                                                                                                                                                                wysokość miesięcznej 

                                                                                                                                                             opłaty za gospodarowanie 

                                                                                                                                                              odpadami komunalnymi 

                                                                                  

                                                                         

 

                                                                            słownie  ……………………………...…………..……………………………….……………zł 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
OPŁATA OKREŚLONA W POZ. 24 PŁATNA JEST BEZ WEZWANIA W TERMINACH: 
do 15 marca za styczeń, luty i marzec, 
do 15 czerwca za kwiecień, maj i czerwiec, 
do 15 września za lipiec, sierpień i wrzesień, 
do 15 grudnia za październik, listopad i grudzień 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. 
 

 
 
 

25. Imię 26. Nazwisko 

27. Numer telefonu ** (**Pole - wypełnianie dobrowolnie) 28. Adres e-mail ** (**Pole - wypełnianie dobrowolnie) 

29. Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

  ---   ---     
 

30. Czytelny podpis  

 

 
 

   

G. ADNOTACJE  URZĘDOWE 

 

 

 

 
Data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

                        Czytelny podpis / podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 
 

 
 

 

 
Pouczenie 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.). 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Tarnogrodu 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 do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi opłatę podwyższoną. 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), publ. -  

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie 

ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, tel. 84 6897161 jest Burmistrz Tarnogrodu. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: a.kurzydlo@tarnogrod.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora. 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


