
Załącznik do uchwały Nr XXX/341/2013 
z dnia 25 lipca 2013 r.

Tarnów, dnia...............................

WNIOSEK O WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIA

Podstawa prawna 
Uchwała  Rady  Gminy  Tarnów   Nr  XXX/341/2013  z  dnia  25  lipca  2013  r.  w  sprawie  określenia  rodzaju
dodatkowych  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  ich
zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi. 

1. Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 

2. Dane identyfikacyjne składającego wniosek 
Nazwisko i imię Nr telefonu / e-mail 

3. Adres nieruchomości, której dotyczy dodatkowa usługa
Miejscowość Ulica Nr domu / Nr mieszkania / Nr działki

4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż w punkcie 3
Miejscowość Ulica Nr domu / Nr mieszkania / Nr działki

Kod pocztowy Poczta Kraj

5. Zamawiam odbiór pojemnika na odpady zmieszane

Pojemnik
Opłata brutto 
za 1 pojemnik

Ilość zamówionych
wywozów 

Kwota do zapłaty
(Opłatę brutto za 1 pojemnik
należy pomnożyć przez ilość

wywozów ) 

Okres, w którym ma być
realizowane zamówienie

Pojemnik 120 l 20,41 zł

Pojemnik 240 l 32,29 zł  

6. Zamawiam odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) 

Opłata za 1 worek foliowy
120 l

Ilość zamawianych
worków 

Kwota do zapłaty 
(Opłatę za 1 worek należy pomnożyć
przez ilość zamawianych worków ) 

Okres, w którym ma być realizowane
zamówienie

20,41 zł

7. Zamawiam odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Pojemność kontenera 
Opłata brutto za transport

kontenera

Opłata brutto za
zagospodarowanie odpadów za

1 tonę odpadów
 Ilość dni

5 m3 194,40 zł 255,96 zł

7 m3 194,40 zł 255,96 zł

Kwota do zapłaty ustalana będzie po przekazaniu informacji przez firmę o ilości odebranych odpadów.

Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie podstawiane są
okres maksymalnie 3 dni. Opłata za każdy dodatkowy dzień postoju kontenera wynosi 11 zł brutto. 



8. Zamawiam kontener na odpady wielkogabarytowe 

Pojemność kontenera 
Opłata brutto za transport

kontenera

Opłata brutto za
zagospodarowanie odpadów za

1 tonę odpadów

Okres, w którym ma być
realizowane zamówienie

5 m3 194,40 zł 255,96 zł

7 m3 194,40 zł 255,96 zł

Wszystkie  powyższe  usługi  następują  na  podstawie  zamówienia  zgłoszonego do Urzędu Gminy Tarnów,  na  niniejszym
druku, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów 

Opłatę za usługę dodatkową należy uiszczać  w Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów nr 08 8589 0006
0250 0926 0360 0001 za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w kasie Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul.
Krakowska 19, w terminie do 7 dni roboczych od wykonanej usługi. 

….......................................................................................          
                                                                                                                                                            data i podpis

Wyjaśnienia:
1. Złożenie zamówienia na usługi dodatkowe świadczone przez Urząd Gminy Tarnów w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

 


