
 

 

 

ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, 

ZUŻYTYCH OPON* 

Miejsce składania:  

Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl 

A. ZGŁASZAJĄCY 

 

Nazwisko i imię:……………………………..................................................................................................................................... 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO 

Miejscowość 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta Nr telefonu 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ ODPADY  

Miejscowość 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

D. ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Zaznacz 

„x” 

właściwy 

kwadrat 

Kategoria 
Rodzaj odpadu  

(np. szafa, fotel, telewizor) 
Ilość w szt. 

 

 

    

Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 
(np. telewizory, lodówki, pralki, piloty, 

telefony itp.) 

  

 

   

    

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

 (np. wersalki, fotele, dywany, 

materace, szafy itp.) 

  

 Zużyte opony w ilości do 5 szt. 

rocznie pochodzące z pojazdów 

użytkowanych w gospodarstwie 

domowym o dopuszczalnej masie do 

3,5 t.  (np. od samochodów osobowych, 

rowerów, skuterów) 

  

 

 

………………………………………………                                             ………………………………………………….. 

           (Miejscowość i data)                                                                                                  (Czytelny podpis) 
 

Uwaga!!! 

1.  Zgłoszenie należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

złożyć osobiście w Urzędzie Gminy: 

 do 31 sierpnia 2022r. 

 Zgłoszenia, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane. 

 

2. Odbiorowi nie podlegają odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz rolniczej 

(np. opony od maszyn rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie rolnicze itp.), odpady 

pochodzące z demontażu pojazdów, gruz, styropian budowlany, papa, smoła i produkty pochodne oraz odpady 

remontowo-budowlane powstałe w wyniku prac wykonywanych przez wykonawców robót budowlanych. 



 

3. Odpady, które nie będą ujęte w zgłoszeniu nie zostaną odebrane. 

 

*Zgłoszenia odbioru odpadów mogą dokonać właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnowiec. Przetwarzamy Państwa dane osobowe 

wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań 

realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji 

znajdą Państwo na stronie www.tarnowiec.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 

 

 

………………………………………………                                            …………………………………………….. 

           (Miejscowość i data)                                                                                               (Czytelny podpis) 

http://www.tarnowiec.eu/

