
 
Informacja na temat wprowadzonych zmian, 

nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz aktualnie obowiązujących zasad na terenie Gminy Tymbark  

w zakresie gospodarki odpadami 
 

 
1. Wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców. 

 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 
 papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego, 
 szkła – w workach lub pojemnikach koloru zielonego, 
 metali i tworzyw sztucznych – w workach lub pojemnikach koloru żółtego, 
 odpadów ulegających biodegradacji – w workach lub pojemnikach koloru brązowego, 
 odpady niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w workach lub pojemnikach koloru 

czarnego. 
 

 
Pozostałe odpady takie jak: 

 odpady niebezpieczne, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 tekstylia, 

 odzież 
można na bieżąco oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy 
siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o. o. 
 
Odpady takie jak np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt czy opony będą odbierane z terenu 
nieruchomości dwa razy do roku. 

 
3. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być oznakowane przez 

właścicieli nieruchomości etykietami z indywidualnymi numerem karty podatnika celem identyfikacji. 
Etykiety oraz worki będą dostarczane przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych.  
W miarę możliwości zwracamy się również z prośbą o oddawanie maksymalnie napełnionych worków 
przeznaczonych na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. 
 

4. Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
a dodatkowo w przypadku budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października 
częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne będzie nie rzadsza niż raz na tydzień. 
 

5. Od 1 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy Tymbark obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. Nowa stawka wprowadzona została uchwałą Rady Gminy Tymbark Nr XV/130/2020 
z dnia 12 marca 2020 r. 



 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona w wysokości 60,00 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
 
Jednocześnie informujemy, że indywidualne numery kont bankowych podatników na które 
należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów nie ulegają zmianie! 
 
 

6. Od 1 kwietnia obowiązuje również nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości. 
 
 
Jednocześnie informujemy, że: 
 w przypadku, gdy na danej nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej 

nieruchomości odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Tymbark deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni, 

 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości ma obowiązek zmienić 
deklarację do 10  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. 

 
Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu zmian mających wpływ na wysokość opłaty za śmieci m.in.: 

 zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, 
 przeprowadzka z innej gminy lub wyprowadzka, 
 zgon, 
 urodzenie się dziecka, 
 zmiana właściciela nieruchomości. 

 
Jedynie w przypadku śmierci mieszkańca istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej 
wysokość opłaty za okres wstecz (w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia). 
 

7. Z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi 
1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
 
Złożenie oświadczenia (w deklaracji) o kompostowaniu odpadów komunalnych w kompostowniku 
przydomowym będzie podlegać weryfikacji przez upoważnionych przez Wójta Gminy pracowników 
(przeprowadzenie kontroli na terenie nieruchomości). 
 
Utrata prawa do przedmiotowego zwolnienia zostanie stwierdzona jeżeli właściciel nieruchomości, który 
złożył informację o posiadaniu kompostownika: 
 nie posiada kompostownika przydomowego, 
 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
 uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, 

w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym. 
 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie 
co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek, a ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała 
się ostateczna (wymaga to złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi). 
 
 
 



Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostownikach przydomowych 

 
1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych 

kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych 
z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 
kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub 
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

3. Kompostowaniu podlegają m.in. miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, 
chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, fusy po herbacie i kawie, skorupki od jajek. 

4.  Kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, zepsuta żywność, materiały i substancje 
zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne. 

5. Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny  
do jesieni. 

6. Pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru  
i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest 
nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności). 

7. Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa 
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie np. połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, 
którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych 
z górnych warstw np. torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy 
odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane 
niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu. 

8. Kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana tzn. warstwy kompostowanego materiału powinny 
być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu. 

9. W razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony poprzez dostarczenie odpowiednich kultur 
mikroorganizmów. 

10. Pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem. 
11. Pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła 

poniżej zera. 
 

Mając na uwadze dobro wspólne i stan środowiska naturalnego zwracam się do wszystkich mieszkańców 
z prośbą o przestrzeganie obowiązujących na terenie naszej gminy zasad. 

Z poważaniem, 

          /-/ Wójt Gminy Tymbark 

 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
2) Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Tymbark z  dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark 
3) Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
4) Uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 
1) (018) 33 25 637 wew. 36 - w sprawach dotyczących opłat oraz deklaracji (Ewa Kaptur);  
2) (018) 33 25 637 wew. 32 - w sprawach dotyczących gospodarki odpadami (Paulina Kawalec). 


