
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to szczególne, 
wypełnione nadzieją i wiosenną radością dni.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia 
pogody ducha i pełnych radości chwil 

spędzonych w gronie najbliższych.

Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta Tarnobrzega

------- -  »<■ Zs.
Dariusz Kolek Norbert Mastaierz

„Merkuriusz" 
w każdym 
tarnobrzeskim 
domu

„Merkuriusz Tarnobrzeski", pismo, które trzymacie Państwo w dłoniach to cykliczny, comiesięczny 
informator miejski. Samorzqd Tarnobrzega wydaje go od przeszło piętnastu lat. Nic zatem dziwnego, że 
„Merkury", jak go potocznie nazywamy w urzędzie, zdgżył dorobić się grona stałych, wiernych Czytelników. 
Z listów, telefonów, czy maili wiemy, że cenią oni w nim szerszą, pogłębioną informację o tym, co się 
dzieje w naszym mieście. Chcę, aby ta informacja, często bardzo użyteczna - jak w bieżącym numerze - 
docierała nie tylko do Czytelników „Tygodnika Nadwiślańskiego" (którego dotąd był integralną częścią), 
lecz do wszystkich tamobrzeżan.

Dlatego postanowiłem wyłączyć „Merkuriusza" z „Tygodnika" i dostarczyć go bezpośrednio 
do Państwa skrzynek pocztowych i pojemników na druki reklamowe. Takie rozwiązanie jest dla 
Państwa korzystniejsze, bo otrzymają Państwo informator za darmo, ale także... tańsze dla 
budżetu miasta, bo za przygotowanie, druk i dystrybucję pisma zapłacimy mniej niż dotychczas.

Przy okazji tej bardzo ważnej zmiany zachęcam Państwa do kontaktu z Kancelarią Prezydenta 
Miasta (kontakty są podane w stopce redakcyjnej), która wraz z Tarnobrzeskim Domem Kultury 
odpowiada za redagowanie „Merkuriusza".

Czekamy na Wasze sugestie, propozycje, uwagi itp. Chcemy, aby „Merkury", który pomału 
wkracza w wiek dorosły, był coraz lepszy i coraz bliżej spraw, którymi żyjecie. Chcemy, aby był Wam 
pomocny w codziennym życiu.

I uszanowaniem NORBERT MASTALERZ 
Prezydent Tarnobrzega

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. 
Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku 
mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, 

lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Podstawowe założenia nowej ustawy:
• Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach, na których za

mieszkują mieszkańcy;
• Gmina może przejąć władztwo nad odpadami na terenach, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy;

• Wymagane jest selektywne zbieranie co najmniej: papieru, metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji;

• Gmina ogłasza przetarg na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości;
• Odpady muszą trafić do RIPOK-U;
• Gmina nalicza opłatę mieszkańcom i ewentualnie właścicielom nierucho

mości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, za świadczenie usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów;

• Gmina musi się wykazać odpowiednimi poziomami odzysku odpadów;

Co czeka każdego z nas
• nie będziemy musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu od

padów oraz podpisywać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. 
Będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w drodze 
przetargu firmą,

■ będziemy uiszczać do gminy ujednoliconą, stałą, wyznaczoną w drodze 
uchwały stawkę za odbiór odpadów. Dla osób, które będą zbierać odpady 
selektywnie, tj. sortować osobno papier, plastik, szkło, opakowania wie- 
lomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji opłata ta będzie niższa. 
Opłata obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości

• w celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w I połowie 
2013r. złoży do gminy DEKLARACJĘ, która będzie podstawą do naliczenia 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną 
poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji.

• gmina zapewni właściwe, ekologiczne zagospodarowanie odebranych 
od mieszkańców odpadów oraz umożliwi selektywne zbieranie odpadów 
(np. ułatwi dostęp do pojemników do selektywnej zbiorki, ustawi większą 
ilość pojemników, itp.)

• gmina zorganizuje punkty selektywnego zbierania odpadów dając wresz
cie możliwość nieodpłatnego pozbycia się np. starego sprzętu elektrycz
nego i elektronicznego, niepotrzebnych mebli, przeterminowanych leków 
czy zużytych baterii i żarówek w sposób zgodny z prawem i przyjazny 
środowisku,

• każda osoba posiadająca dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozo
wą powinna pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Przygotowując nowy system Rada gminy 
musi podjąć uchwały w sprawach:

• dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku do obecnych 
przepisów;

• stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu
nalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości'

• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

• górnej stawki opłat - nieczystości ciekłe i odpady komunalne
Podstawowym dokumentem określającym zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy jest Regulamin.

Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XXXIII/469/2012 z dnia 13 grudnia 
2012 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/494/2013 z dnia 31stycznia 2013 r. 
przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Tarnobrzega."

Regulamin określa w szczególności:
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nie

ruchomości.
Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbie

rania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki od

padami.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej.
Obowiązkową deratyzację i terminy jej przeprowadzenia.
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Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służą

ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzy
mywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sani
tarnym, porządkowym i technicznym. Urządzenia te 
powinny spełniać techniczne warunki obowiązujące 
na rynku krajowym, posiadać atesty oraz spełniać 
wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.

Liczba pojemników na odpady komunalne po
winna być wystarczająca do umieszczenia w nich 
wszystkich odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomości.\>

OBOWIĄZKI
właścicieli nieruchomości

Przewiduje się następujące urządzenia do zbie
rania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. 
frakcja mokra) na terenie Miasta Tarnobrzega:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 701;
b) pojemniki na odpady o pojemności:

• w zabudowie jednorodzinnej -1201,240I,
• w zabudowie wielorodzinnej -11001,70001;
• nieruchomości na których nie zamieszkują miesz
kańcy - od 1201 do 70001;

Przewiduje się następujące urządzenia do zbie
rania segregowanych odpadów komunalnych na 
terenie Miasta Tarnobrzega:

a) W zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności 
1201;

b) W zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemno
ści od 8001 do 70001;

c) Na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy - worki o pojemności 1201 do 2401 lub 
pojemniki o pojemności od 1201 do 70001;

d) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy 
stosować worki lub pojemniki o następujących 
ujednoliconych kolorach:

• NIEBIESKI
z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

• ŻÓŁTY
z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne 
i opakowania wielomateriałowe;

• ZIELONY lub BIAŁY
z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;

e) Specjalistyczne pojemniki lub kontenery na odpady 
budowlane, uniemożliwiające pylenie;

Zmieszane odpady komunalne należy groma
dzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 
pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a) W zabudowie jednorodzinnej (przy częstotliwości 
dwa razy w miesiącu):

•do 4 osób-pojemnik 1201;
• od 4 do 8 osób - pojemnik 2401;
• powyżej 8 osób - wielokrotność pojemnika 1201 
lub 2401;

b) W zabudowie wielorodzinnej (przy częstotliwości 
trzy razy w tygodniu):

• do 100 osób - pojemnik 11001;
• powyżej 100 osób - wielokrotność pojemnika 11001;

Selektywnie zebrane odpady komunalne należy 
gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej 
pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a) W zabudowie jednorodzinnej:
• Minimum 1 worek koloru niebieskiego z przezna
czeniem na papier i makulaturę;

• Minimum 1 worek koloru żółtego na metal, two
rzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

• Minimum 1 worek koloru białego lub zielonego na 
szkło i opakowania szklane;

b) W zabudowie wielorodzinnej:
-do 100 osób:

• Minimum 1 pojemnik 800 I koloru niebieskiego 
z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

• Minimum 1 pojemnik 8001 koloru żółtego na metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

• Minimum 1 pojemnik 8001 koloru białego lub zielo
nego na szkło i opakowania szklane;

- powyżej 100 osób:
• Minimum odpowiednia wielokrotność pojemnika 
8001 koloru niebieskiego z przeznaczeniem na pa
pier i makulaturę;

• Minimum odpowiednia wielokrotność pojemnika 
8001 koloru żółtego na metal, tworzywa sztuczne 
i opakowania wielomateriałowe;

• Minimum odpowiednia wielokrotność pojemnika 
8001 koloru białego lub zielonego na szkło i opako
wania szklane;

Prowadzenie selektywnego zbierania następu
jących rodzajów odpadów:

• papier i tektura;

• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe;
• szkło;
• odpady komunalne ulegające biodegradacji;
• odpady zielone;
• przeterminowane leki;
• chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony;

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
w zakresie 
prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pro

wadzenia selektywnego zbierania frakcji odpadów 
komunalnych na następujących zasadach:
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a) w pojemniku (worku) do zbiórki papieru i tektury 
(w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

Do pojemników i worków przeznaczonych do selektyw
nej zbiórki papieru i tektury nie wolno wrzucać:

• kalki technicznej,
• opakowań z zawartością np. żywności, wapnem, 
cementem,

• prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
b) w pojemniku (worku) do zbiórki tworzywa sztuczne

go, opakowań wielomateriałowych, metalu;
Do pojemników i worków przeznaczonych do selek

tywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych nie można wrzucać:

• tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 
mokrych folii,

• opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach,

• opakowań po środkach chwastobójczych i owado
bójczych;

• metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;
c) w pojemniku (worku) do zbiórki szkła i odpadów 

opakowaniowych ze szkła;.
Do pojemników i worków przeznaczonych do selektyw

nej zbiórki szkła pakowaniowego i nie opakowaniowego 
nie wolno wrzucać:

• ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
• luster,
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych 
z pozostałościami zawartości,

• szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
• szyb samochodowych;

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (rozumia
nych jako resztki spożywcze i kuchenne), a także 
odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obo
wiązkowe w zabudowie jednorodzinnej na działkach 
nie mniejszych niż 1000 m2, z tym że właściciele 
nieruchomości:
• mogą korzystać z przydomowego kompostownika 

pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co naj
mniej roczny okres przetrzymania w nim komposto
wanego materiału

• nie posiadający przydomowego kompostownika 
powinni dostarczyć odpady ulegające biodegradacji 
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych;

Do przydomowych kompostowników nie można wrzu
cać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone 
z wyjątkiem odpadów pochodzących z pielęgnacji drzew 
i krzewów;

3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych: prze
terminowanych leków i chemikaliów (farby, roz
puszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielko
gabarytowych, odpadów budowlano-remontowych 
i rozbiórkowych, zużytych opon obowiązkowe jest 
we wszystkich rodzajach zabudowy;

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble 
i inne odpady wielkogabarytowe wystawiane są bez 
umieszczania ich w workach; Ten rodzaj odpadów 
może być również dostarczony osobiście przez wła
ściciela nieruchomości do Gminnego Punktu Selek
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe muszą 
być gromadzone w specjalistycznych pojemnikach 
lub kontenerach uniemożliwiających pylenie. Wła
ściciele nieruchomości mogą osobiście dostarczać

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych;

6. Właściciel nieruchomości może dostarczyć do Gmin
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu
nalnych następujące rodzaje odpadów:

a) przeterminowane leki;
b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

itd.);
c) zużyte baterie i akumulatory;
d) zużyte opony,

7. Odpady wymienione w pkt. 6 mogą być również 
zagospodarowywane poprzez istniejące systemy 
zbierania odpadów niebezpiecznych występujące 
w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu 
o:
a) sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów 

niebezpiecznych,
b) placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe 

oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów 
odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane 
lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory.

8. Odpady dostarczane we własnym zakresie przez 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy do punktu selektywnej zbiórki odpa
dów komunalnych będą przyjmowane bezpłatnie 
w ilości ustalonej w uchwale Rady Miasta Tarno
brzega w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów;

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilości za
wartych w uchwale w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów lub w przypadku 
dostarczenia odpadów zmieszanych przyjęcie odpadów 
traktowane będzie jako usługa dodatkowa i za ich przy
jęcie zostanie naliczona opłata zgodna z taryfikatorem 
GPSZOK.

Zbieranie pozostałych odpadów jako zmieszane odpady 
komunalne tzw. frakcja mokra;

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady 
komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, 
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb. 

rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebez
piecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne po
chodzących z działalności gospodarczej;

Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na od
pady, jakichkolwiek odpadów;

Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do 
pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby 
mieszkańców nieruchomości.

Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w po
jemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 
uwzględniającej między innymi następujące normy:

a) W zabudowie jednorodzinnej (przy częstotliwości 
dwa razy w miesiącu):

• do 4 osób-pojemnik 1201;
• od 4 do 8 osób - pojemnik 2401;
• powyżej 8 osób - wielokrotność pojemnika 1201 
lub 2401;

b) W zabudowie wielorodzinnej (przy częstotliwości 
trzy razy w tygodniu):

• do 100 osób - pojemnik 11001;
• powyżej 100 osób - wielokrotność pojemnika 11001;

Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i po
zostałych zmieszanych odpadów, będzie się odbywać 
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarcza
nym właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorców;

Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyzna
czonego punktu zbierania odpadów;

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy
łącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku 
publicznego tylko pod warunkiem, że powstające 
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej 
lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezod
pływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników 
wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko 
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych;

Przeprowadzanie drobnych napraw, przykładowo 
wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupeł
nianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych 
poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się 
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie są 
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające 
odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniej
szym regulaminie.

Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
budynkami wielorodzinnymi i z nieruchomości nieza
mieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
może odbywać się w obecności właściciela nieruchomości 
lub pracownika zarządcy nieruchomości.

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości:
1. Odpady nieselekcjonowane odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej - trzy razy w tygodniu;
c) na terenie nieruchomości na których nie zamiesz

kują mieszkańcy - co najmniej dwa razy w miesiącu;
2. Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura 

(w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) me
tal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria
łowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 
odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej

• w okresie od kwietnia do września - trzy razy na 
tydzień,

• w okresie od października do marca - dwa razy 
na tydzień;

c) na terenie nieruchomości na których nie zamiesz
kują mieszkańcy - co najmniej dwa razy w miesiącu;

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady bu- 
dowslano-remontowe i rozbiórkowe odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy do roku;
b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu.
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Nowym systemem gospodarowania odpadami ko
munalnymi objęte są odpady powstające na terenie 
nieruchomości zamieszkałych. Sposób gospodarowa
nia odpadami powstającymi na terenie nieruchomo
ści niezamieszkałych pozostaje na dotychczasowych 
zasadach - odbiór zapewnia właściciel nieruchomości.-

Nowy system, który w Tarnobrzegu będzie obowiązy
wał od 1 lipca 2013 roku zakłada, że to gmina zorganizuje 
cały proces gospodarowania odpadami łącznie z wybo
rem firmy i zawarciem z nią umowy na odbiór odpadów. 
W naszym mieście nowymi zasadami objęci są właściciele 
nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy 
opłatę, której wysokość określiła uchwałą Rada Miasta. 
Sama opłata egzekwowana jest tak samo jak podatek.

System z mocy ustawy jest obowiązkowy, dlatego 
ważne jest, aby każdy kto ma zawartą umowę na wywóz 
odpadów komunalnych dopilnował aby została ona roz
wiązana z dniem 30 czerwca 2013. Uniknie w ten sposób 
podwójnej opłaty. Jednej z racji posiadania umowy na 
wywóz odpadów i drugiej z tytułu obowiązywania no
wego systemu.

Uchwałą Nr XXXIII/468/2012 Rady Miasta Tarnobrze
ga z dnia 13 grudnia 2012 roku określono szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za
gospodarowania tych odpadów.

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mia
sto Tarnobrzeg będzie świadczyć usługi:
1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych 

na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie 
większej niż:
• Zmieszane odpady komunalne - 60 litrów/osoba/ 

miesiąc
• Selektywnie zebrane odpady komunalne (tj. papier 

i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opa
kowania wielomateriałowe) - bez limitu wagowego

• Odpady wielkogabarytowe - bez limitu wagowego
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu 

wagowego
• Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - bez 

limitu wagowego
2) Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nie

ruchomości w częstotliwości:
a) Zabudowa jednorodzinna:

• Zmieszane odpady komunalne - dwa razy na miesiąc,
• Selektywnie zebrane odpady komunalne - dwa razy 

na miesiąc,
• Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektrycz

ny i elektroniczny oraz odpady budowlano-remon
towe i rozbiórkowe - 4 razy w roku,

b) Zabudowa wielorodzinna:
• Zmieszane odpady komunalne - trzy razy na tydzień,
• Selektywnie zebrane odpady komunalne:
-w okresie od kwietnia do września - trzy razy 

na tydzień,
- w okresie od października do marca - dwa razy na 

tydzień,
• Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektrycz

ny i elektroniczny oraz odpady budowlano-remon
towe i rozbiórkowe - 2 razy w miesiącu.

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
punktów selektywnej zbiórki można dostarczyć (w prze
liczeniu na jednego mieszkańca):

• odpady komunalne ulegające biodegradacji - 20 li- 
trów/miesiąc

• odpady zielone - 401itrów/miesiąc
• przeterminowane leki - bez limitu
• chemikalia - 3 kg/rok
• zużyte baterie i akumulatory - bez limitu
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu

(pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny)
• meble i inne odpady wielkogabarytowe - 40 kg/rok
• odpady budowlane i rozbiórkowe - 200 kg lub 0,50 

m3/rok, (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu)
• zużyte opony - 4 szt./rok

Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpa
dów komunalnych, rodzaj odbieranych w tych punk
tach odpadów oraz terminy świadczenia usług zostaną 
określone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Infor
macje te zostaną podane do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przetarg
W celu realizacji zadań związanych z gospodarowa

niem odpadami komunalnymi Gmina może zorganizować 
przetarg na:

- na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
«nieruchomości,
- na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
W Tarnobrzegu przetarg obejmie odbiór i zagospoda

rowanie odpadów komunalnych.

ORGANIZACJA
nowego systemu $

X
0d 1 stycznia 2012 r. katalog dochodów gmin powięk

szył się o nową daninę o charakterze publiczno prawnym 
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Stało się to za sprawą ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych ustaw, która dokonała dale
ko idących zmianw ustawie o utrzymaniu czystości i po
rządku w gminach. Najważniejszą zmianą jest przejęcie 
przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy w zakresie odbiera
nia i zagospodarowania odpadów komunalnych czego 
skutkiem jest zmiana z cywilno-prawnego charakteru 
dotychczasowej opłaty za odbiór odpadów komunal
nych, w publiczno-prawną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Najważniejszymi konsekwencjami zmiany charakteru 
tej opłaty obecnie regulowanej dodatkowo przepisami 
ustawy Ordynacja podatkowa są w szczególności:
• konieczność stosowania zasad zgodnych z rygorami 

wynikającymi z procedur postępowania podatkowego,
• w przypadku niezłożenia deklaracji możliwość wszczęcia 

postępowania karno-skarbowego,
• w przypadku braku wpłaty wystawianie tytułu wyko

nawczego i skierowanie do egzekucji administracyjnej.
Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta na terenie Tarno

brzega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania: 
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

Organ właściwy do złożenia deklaracji tj. Prezydent Miasta Tarnobrzega
Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację:

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA
ul, Kościuszki 32 , 39-40© Tarnobrzeg tel. 15-82 2-65-70

B. OBOWIĄZEK złożenia deklaracji
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)
X Wlaściciel/Współwłaściciel nieruchomości

□ Zarządca nieruchomości wspólnej 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
X pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) ........ . ..............................................
(dzień •• miesiąc - rok)

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

zabudowie wielorodzinnej deitiarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)

Dl. DANE IDENTYFIKACYJNE

X osoba fizyczna O osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Składający:

Nazwisko i imię*: pełna nazwa**
JAN KOWALSKI

Numer PESEL*
20303200031

Identyfikator REGON” Numer NIP** Symbol PKD**

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

Województwo
PODKARPACKIE

Powiat
TARNOBRZEG

Gmina
TARNOBRZEG

Ulica
TARNOBRZESKA

Nr domu
20

Nr lokalu Miejscowość
TARNOBRZEG

Kod pocztowy
39-400

Poczta
TARNOBRZEG

Telefon
111 111 222

ii-mail
JKOW@POCZTA.PL

munalnymi wyniesie 15 zł na miesiąc a jeżeli odpady będą 
zbierane w sposób selektywny to jej wysokość wyniesie 
10 zł na miesiąc. Obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz 
gminy dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i stanowi ona iloczyn 
stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współ
właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki or
ganizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieru
chomością. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po
rządku w gminach, jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkami wielolokalowymi np. blokami mieszkalnymi, 
w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące za
rząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli 
zarząd nie został wybrany. Oznacza to że w przypadku blo
ków mieszkalnych to zarządy spółdzielni i wspólnot miesz
kaniowych będą traktowane jako właściciele nieruchomości 
w sprawach dotyczących opłaty.

Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą z dnia 13 grudnia 
2012 r. określiła także termin, częstotliwość, i tryb uisz
czania opłaty. Zgodnie z tą Uchwałą właściciele nieru
chomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę 
raz na kwartał, obejmującą trzy miesiące, w terminach:

□ Najemca, Dzierżawca

O Inny

□ Użytkownik wieczy sty

umowa

sprawozdanie

do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca oraz do 15 
października danego roku.

Opłatę będzie można uiszczać przelewem na rachunek 
bankowy Miasta Tarnobrzega lub wpłatą w kasie Urzędu 
Miasta. Termin wniesienia pierwszej opłaty, w 2013 roku 
upływa w dniu 15 lipca 2013r.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest także 
złożenie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu
nalnymi zgodnie z określonym wzorem w uchwale Rady 
Miasta. Miejscem składania deklaracji jest siedziba Urzędu 
Miasta Tarnobrzega pod adresem Kościuszki 32,39-400 
Tarnobrzeg, gdzie będzie można to zrobić osobiście lub 
przesłać pocztą na wskazany adres.

Deklaracja składa się z kilku części wymaganych do 
wypełnienia celem poprawnego obliczenia wysokości 
opłat oraz prowadzenia czynności kontrolnych - są to:

cześć w której wymagane będzie:
• zaznaczenie rodzaju osoby (podmiotu) składającego 

deklaracje tj. właściciel/współwłaściciel, najemca, 
dzierżawca, użytkownik wieczysty, zarządca czy inny,

• zaznaczenie okoliczności składania deklaracji tj. 
pierwsza deklaracja lub jej korekta.

W przypadku korekty wymagane będzie podanie daty 
zaistnienia zmian (np.: w liczbie zamieszkujących osób), 

następnie wymagane będzie:
• podanie danych identyfikacyjnych tj. imię nazwisko, 

adres, Pesel w przypadku osób fizycznych oraz nazwy, 
adresu, nr REGON, NIP, symbolu PKD w przypadku 
osób prawnych,

• podanie adresu nieruchomości zamieszkałej, na której 
powstają odpady. Dla każdej nieruchomości należy 
złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomo
ści zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej na
leży złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości 
lub budynków korzystających ze wspólnego punktu 
gromadzenia odpadów komunalnych,

w części dotyczącej wysokości opłaty wymagane 
będzie:
• zadeklarowanie sposobu zbierania odpadów tj. selek
tywny lub nieselektywny,

• podanie liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
• wyliczenie miesięcznej opłaty zgodnie ze wzorem: 

liczba mieszkańców x stawka opłaty = miesięczna
opłata oraz przeliczenie jej na kwartalną opłatę tj. prze
mnożenie miesięcznej opłaty przez 3,

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów ko
munalnych ulegających biodegradacji (rozumianych 
jako resztki spożywcze i kuchenne), a także odpadów 
zielonych z ogrodów i parków jest zgodne z „Regulami
nem. .." obowiązkowe w zabudowie jednorodzinnej na 
działkach nie mniejszych niż 1000 m2, ztym że właściciele 
nieruchomości:
-mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod 

warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny 
okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału

- nie posiadający przydomowego kompostownika po
winni dostarczyć odpady ulegające biodegradacji do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko
munalnych;
Polska wraz z przystąpieniem do UE została zobowią

zana do osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpa
dów oraz ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych na składowiska.

Poziomy te zostały określone procentowo:
- do 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75 proc.,
- do 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50 proc.,

Ciąg dalszy na str, 4
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- do 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35 proc, całkowitej masy odpa
dów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do tych wytwo
rzonych w Polsce w 1995 r.

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, 
które powstają w ogródkach przydomowych miękkie części uprawia
nych roślin (ścięte trawy, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, 
chwasty, spadłe owoce) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, 
obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców 
cytrusowych, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, resztki 
produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem 
jeśli jest papierowy itp.), popiół z drzewa, węgla drzewnego lub torfu, 
czysty papier i tektura (bez farby), tącznie zajmują one w pojem
nikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 35% wszystkich 
odpadów, oznacza to, że wydzielając z wytwarzanych przez nas od
padów biooodpady możemy zaoszczędzić do 35% miejsca w naszych 
pojemnikach.

W celu określenia sposobu zagospodarowania powstających odpadów 
biodegradowalnych na terenie Miasta w części G deklaracji właściciele 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na działkach nie mniejszych 
niż 1000 m2 powinni zadeklarować czy na nieruchomości jest, będzie czy 
też nie będzie kompostownika.

I ŻYĆ W CZYSTYM
I BARDZIEJ PRZYJAZNYM 

ŚRODOWISKU

Jednocześnie zobowiązani są do określenia w jaki sposób będą re
alizować selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji.

Część H wypełniana jest wówczas gdy deklaracja dotyczy nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Z uwagi na to, że w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej często z jednego punktu gromadzenia odpadów 
korzystają mieszkańcy więcej niż jednego budynku wielorodzinnego. 
Wskazanie lokalizacji takiego punktu wraz z informacją ilu mieszkań
ców z niego korzysta, i jak jest wyposażony umożliwi nadzór nad prze
strzeganiem przepisów ustawy w zakresie wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, obowiązków 
określonych „Regulaminem..." przede wszystkim w zakresie ilości i ro
dzajów pojemników.

0 ile w przypadku zabudowy jednorodzinnej realizacja odbioru zgro
madzonych odpadów (znalezienie przez odbiorcę miejsca w którym stoją 
pojemniki) nie powinna sprawiać trudności, to w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej może już być problemem dla firmy odbierającej. Dlatego 
też gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielorodzinnym należy do niej dołączyć plan sytuacyjny lokalizacji 
pojemników.

Na końcu trzeba będzie podać datę miejsce oraz złożyć podpis.
Deklaracja zawiera także objaśnienia i pouczenie że „W przypadku nie 

wpłacenia w określonych terminach opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzeku
cyjnym w administracji."

Wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów
Decyzją Sejmu RP w całym kraju usta

nowiono jednolite zasady finansowania 
i zagospodarowania odpadów komunal
nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z póżn. zm.).

Dotychczas o wywóz odpadów dbał sam 
Właściciel nieruchomości. Zawierał stosowną 
umowę z przedsiębiorstwem świadczącym takie 
usługi, które odbierało z nieruchomości odpady 
komunalne.

Nowy system, który w Tarnobrzegu będzie 
obowiązywał od 1 lipca 2013 roku zakłada, żęto

gmina zorganizuje cały proces gospodarowania 
odpadami łącznie z wyborem firmy i zawarciem 
z nią umowy na odbiór odpadów. Właściciele nie
ruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę(zgod- 
nie z art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm), której wysokość 
określiła Rada Miasta Tarnobrzega uchwałą. Sama 
opłata egzekwowana jest tak samo jak podatek. 
System z mocy ustawy jest obowiązkowy.

Dlatego ważne jest aby każdy kto ma zawartą 
umowę na wywóz odpadów komunalnych do
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Deklaracja ta składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
przez pierwszego mieszkańca dąnej nieruchomości. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nierucho
mości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają do 30 kwietnia 
2013 roku.

Deklaracje te będą kontrolowane pod względem prawidłowości za
mieszczonych danych i zgodności ich z bazą danych utworzoną na podsta
wie ewidencji podatników oraz rejestru ewidencji ludności.

W przypadku zadeklarowana liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość innej niż wskazują na to dane Urzędu Miasta, właści
ciele będą zobowiązani do przedstawienia wraz z deklaracją doku
mentów świadczących o zamieszkaniu tych osób w innym lokalu, 
gminie lub kraju.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji lub nie przedstawienia wymaganych do
kumentów wraz z deklaracja Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nie składania deklaracji, podawania nieprawdziwych 
danych, uporczywego nie wpłacania w terminie opłaty, organ podatkowy 
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może skierować sprawę do ukarania w trybie przepisów Kodeksu karno- 
-skarbowego.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty 
albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, 
w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wystawiane także będą upomnienia a w przy
padku dalszego uchylania się od płatności sprawy będą kierowane do 
prowadzenia egzekucji komorniczej przez Urząd Skarbowy. W większości 
przypadków będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów 
związanych z kosztami upomnień, odsetek od zaległości, zajęcia rachunku 
bankowego oraz opłat komorniczych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie sta
nowić dochód gminy. Wpływy z pobranych opłat w całości przezna
czone będą na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi tj. odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów, 
tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsłu
gi administracyjnej systemu. Oznacza to że stosunek dochodów do 
wydatków związanych z tym systemem musi być zbilansowany. Gmi
na nie będzie mogła mówiąc kolokwialnie „zarabiać" na tej opłacie 
a w przypadku obniżonych wpływów będzie musiała różnicę pokryć 
z własnych środków.

Ze względu na charakter tej opłaty i duże znaczenie dla budżetu gminy 
organ podatkowy będzie prowadził bardzo dokładną weryfikację deklaracji 
a w przypadku ich niezłożenia i uchylania się od płatności będzie stosował 
wszystkie możliwe środki egzekucyjne celem uzyskania jak największej 
skuteczności w odzyskaniu zaległości.

pilnował aby została ona rozwiązana z dniem 
30 czerwca 2013 r. Uniknie w ten sposób po
dwójnej opłaty. Jednej z racji posiadania umowy 
na wywóz odpadów i drugiej z tytułu obowiązy
wania nowego systemu.

W związku z tym poniżej zamieszczamy wzór 
wypowiedzenia umowy o świadczenie usług 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych do 
ewentualnego wykorzystania. Wypowiedzenie 
takie należy złożyć firmie dotychczas odbiera
jącej śmieci tak aby po 1 lipca br. uniknąć po
dwójnej opłaty.
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Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami ?
W Tarnobrzegu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie 

funkcjonować od 1 lipca 2013r.
Kto ustala stawkę za gospodarowanie odpadami?
Stawka została ustalona przez Radę Miasta Tarnobrzega.
Jaka będzie metoda naliczania opłaty?
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, na terenie miasta Tarnobrzega opłata za 
gospodarowanie odpadami będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość miesięczna stawki wynosi: 
-10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny -15,00 zł od mieszkańca jeżeli odpady 
są zbierane w sposób nieselektywny.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów 

systemu gospodarowania odpadami, to rada miasta może zmienić stawkę opłaty.
Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak dla osób segregujących odpady została ustalona niższa stawka opłaty- 

10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku 
nie segregowania stawka wyniesie 15,00 zł.

Skąd będę wiedział ile powinienem zapłacić za odpady?
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji, 

której treść Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła jedną z uchwał. Na podstawie 
danych zawartych w deklaracji 1j. ilości zamieszkałych osób oraz przyjętej stawki, 
stosując przyjętą metodę obliczania wysokości opłaty (ilość mieszkańców * stawka 
=opłata) będzie można ustalić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?
Obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty należy do właściciela nierucho

mości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika 
wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków 
wielolokalowych (bloków mieszkalnych) w imieniu mieszkańców deklarację wypełni 
i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd 
wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady w nie
ruchomościach zamieszkałych. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków 
mieszkalnych) opłata będzie pobierana w czynszu i regulowana przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, wynajętych zarządców, czy zarządy wspólnot

Do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty?
Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają do 30 kwietnia 2013 

roku. Po 1 lipca 2013 r. deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia za
mieszkania przez pierwszego mieszkańca danej nieruchomości. 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Czy wysokość opłaty miesięcznej będzie stała?
Wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość 

oraz od sposobu zbierania odpadów komunalnych. A więc jeśli w trakcie roku nie 
nastąpi żadna zmiana w tych kwestiach to opłata będzie stała. Jeżeli natomiast 
w ciągu roku nastąpią zmiany danych będących podstawą do wyliczenia opłaty to 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację na podstawie 
której będzie obliczona nowa opłata, którą w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?
Taką deklarację trzeba składać osobiście w Urzędzie Miasta Tarnobrzega lub 

przesłać pocztą.
Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Opłaty trzeba będzie wnosić bez wezwania co kwartał w terminach 15 styczeń, 

15 kwiecień, 15 lipiec, 15 październik danego roku. Termin wniesienia pierwszej 
opłaty, upływa 15 lipca 2013r.

Jaki będzie tok postępowania w przypadku jeśli właściciel nierucho
mości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 
zawartych w deklaracji wystawiona będzie decyzja określająca wysokość opłaty. Pod
stawę naliczenia stanowić będzie liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości, 
zgodnie ewidencją meldunkową i stawka jak za odpady zmieszane tj. 15 zł. W związku 
z tym korzystniejsze jest złożenie deklaracji, która pozwala na wybranie stawki a w 
przypadku zamieszkiwania innej liczby mieszkańców niż wynika to z zameldowania 
złożenie stosownych dokumentów świadczących o ich zamieszkaniu w innym miej
scu. W przypadku nie składania deklaracji, podawania nieprawdziwych danych oraz 
uporczywego nie wpłacania w terminie opłaty, gminie przysługuje także możliwość 
skierowania spraw do ukarania w trybie przepisów Kodeksu kamo skarbowego.

Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie bę
dzie płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospo
darowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej 
gmina wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. Wystawiane 
także będą upomnienia a w przypadku dalszego uchylania się od płatności sprawy 
będą kierowane do prowadzenia egzekucji komorniczej przez Urząd Skarbowy. 
W większości przypadków będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych 
kosztów związanych z kosztami upomnień, odsetek od zaległości, zajęcia rachunku 
bankowego oraz opłat komorniczych.

Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz 
osób przebywających za granicą?

W przypadku takich osób wymagane będzie dostarczenie wraz z deklaracja 
wszelkich wiarygodnych dokumentów świadczących o zamieszkaniu tych osób 
w innym lokalu, gminie lub kraju.

mailto:um@um.tarnobrzeg.pl
mailto:rzecznik@tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.pl

