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UCHWAŁA∗ NR XXXII/202/2013
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 11 października 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6n ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zmienia się treść załącznika, o którym mowa w § 1 ust. 1 zmienionej uchwały będący wzorem deklaracji
i otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W § 1 skreśla się ust. 2.
3. § 2 zmienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie.
1) Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu podjęcia niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć
pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pisemnie w terminie
do dnia 15 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku.
2) Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy,
zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu
14 dni od dnia zamieszkania.
3) W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w których nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.
4)

W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują wszyscy mieszkańcy, właściciel
nieruchomości składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokument – oświadczenie wskazujące
zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania nieruchomości na terenie Gminy
Tymbark.

∗
Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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5) W przypadku władania więcej niż jedną nieruchomością zamieszkałą, na której powstają odpady
komunalne, właściciel nieruchomości wypełnia odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
6) W przypadku, gdy na terenie jednej nieruchomości wyodrębnione zostały lokale zamieszkałe, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich deklaracji.
§ 2.
Deklaracja złożona do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały pozostaje ważne.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
Załącznik
Do Uchwały Nr XXXII/202/2013
Rady Gminy Tymbark
Z dnia 11 października 2013 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem. Podstawa Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach prawna: (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391.) Składający: Formularz
przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Tymbark (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Miejsce składania: Urząd Gminy Tymbark:
34-650 Tymbark 49
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY TYMBARK
34-650 Tymbark 49
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
W przypadku zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel
najemca, dzierżawca ¨ współwłaściciel
inna osoba, jaka: ……………………………….
użytkownik
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię, PESEL …………………………………………………………………….…
Numer telefonu …………………………………………………………..….. (nieobowiązkowy)
D. 1 ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

D. 2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu

E. OŚWIADCZAM, ŻE :
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę
wyższą
na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni …….… poprzez
kompostowanie
F. 1 OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE:
(należy podać liczbę mieszkańców):
a osób stale zamieszkałych
b osób czasowo zamieszkałych
c d Liczba dni w roku - 365
* W przypadku, gdy liczba osób zameldowanych jest inna niż zadeklarowanych należy dołączyć do deklaracji
oświadczenie.
F. 2 STAWKA OPŁATY NA MIESZKAŃCA: Stawka opłaty na mieszkańca
a) 4,00 zł. (selektywnie zbierane i odbierane)
b) 6,50 zł (nieselektywnie zbierane (wpisać właściwą kwotę a lub b) i odbierane)
F. 3
OBLICZENIE WYSOKOŚCI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

(liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy
Tymbark):
x = liczba osób
stawka opłaty z pkt. F.2 zamieszkujących wysokość opłaty
nieruchomość
(a + d z rubryki F.1)
(słownie …………………………………………………………………….……………………)
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G. OŚWIADCZENIE
I PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Wójta Gminy Tymbark moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
……………………………….
( miejscowość i data)

…………………………………
( czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
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 2005 r.
Nr 229, poz.1954 z poźn. zm.).
Objaśnienia:
1. Właściciel, współwłaściciel, użytkownik nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta
Gminy Tymbark o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy
w Tymbarku w terminie: do 15 listopada 2013 r. - dla pierwszej deklaracji oraz dla nowych posesji 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości osób- właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Tymbark w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
3. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu numer PESEL.
4. Właściciel nieruchomości, (współwłaściciel, użytkownik, zarządca) na których powstają odpady
komunalne - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne
lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany do wyliczenia miesięcznej
opłaty i wpisania w pkt. F.3 niniejszej deklaracji, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz zadeklarowanej (w pkt. F.2) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
5. W przypadku, gdy liczba osób zameldowanych jest inna niż zadeklarowanych należy dołączyć
do deklaracji dokument – oświadczenie wskazujące zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce
zameldowania nieruchomości na terenie Gminy Tymbark.
6. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Tymbarku lub przelewem na indywidualny numer
rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku .
7. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z pracownikami Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Tymbarku w godz. 7:30–15:30 tel. 18 33 25 637.
8. Przykłady wypełniania części deklaracji dotyczącej obliczenia ilości osób i opłaty miesięcznej.
Przykład 1. W gospodarstwie domowym są 2 osoby, które mieszkają na stałe pod wskazanym adresem.
Innych osób w ciągu roku nie przewiduje się. W części F1 pod literą a wpisujemy liczbę 2, a pod literą b –
liczbę 0. W części F2 wpisujemy kwotę 4 zł lub 6,50 zł w zależności, czy rodzina zadeklaruje sortowanie
śmieci. W części F3 wpisujemy liczbę 2 i stawkę np. 4 zł i obliczamy, że opłata miesięczna od rodziny wynosi
2 x 4zł = 8 zł. Wpłaty bez wezwania uiszczamy kwartalnie w kasie Urzędu Gminy Tymbark lub przelewem na
podany rachunek bankowy, w wysokości 3 miesięcznej opłaty tj. 3 x 8zł = 24 zł.
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Przykład 2. W gospodarstwie domowym jest 5 osób, z których 2 mieszkają na stałe, a 3 osoby w różnych
okresach przebywają poza miejscem zamieszkania. 1 osoba spędza w domu 60 dni w roku, druga 90 dni
w roku, a trzecia 180 dni w roku. W części F1 pod literą a wpisujemy 2, a do kratki b wpisujemy 3. W tabelce c
wpisujemy odpowiednio liczbę dni spędzonych w domu, a więc dla 1- 60, 2-90 i dla 3-180. Pod literką d
wpisujemy sumę dni z tabelki c, podzieloną przez 356 dni - w tym przypadku będzie to ułamek
W części F2 wpisujemy kwotę 4 zł lub 6,50 zł w zależności, czy rodzina zadeklaruje sortowanie śmieci.
W części F3 wpisujemy jako liczbę osób sumę 2+

i stawkę np. 4 zł i obliczamy, że opłata miesięczna

od rodziny wynosi (2+
) x 4zł = 11,61. Wpłaty bez wezwania uiszczamy kwartalnie w kasie Urzędu
Gminy Tymbark lub przelewem na podany rachunek bankowy, w wysokości 3 miesięcznej opłaty tj. 3 x 11,60
zł = 34,80 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski

