
ZMIANA USTAWY 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 

 
 stycznia 2012 r. weszła w 
życie Ustawa z dnia 1 lipca 

2011r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Ustawa ta daje 
gminom 18 miesięcy na wpro-
wadzenie nowego systemu go-
spodarki odpadami komunal-
nymi. Będzie się to wiązało z 
koniecznością przygotowania 
szeregu uchwał min.: 
- o odbieraniu odpadów od 
właścicieli nieruchomości (za-
mieszkanych lub niezamiesz-
kanych) lub tylko od właści-
cieli nieruchomości pełniących 
funkcje mieszkaniowe; 
- o sposobie obliczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, tzw. „podatek 
śmieciowy”; 
- w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty 
dla właściciela nieruchomości; 
- określającej szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną 
opłatę (ilość odpadów komu-
nalnych, częstotliwość odbie-
rania odpadów, sposób świad-
czenia usług przez punkt se-
lektywnego zbierania odpadów 
komunalnych). 
Ponadto zgodnie z wymogami 
nowej ustawy konieczne jest 
dostosowanie „Regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-

ku w gminie” do nowouchwa-
lonego wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami oraz 
utworzenie „Rejestru działal-
ności regulowanej”.  
Rejestr zawierał będzie dane 
przedsiębiorców chcących pro-
wadzić działalność w zakresie 
odbioru odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości z terenu gminy Tarnów 
Opolski. Wpis do rejestru do-
konywany jest na wniosek 
przedsiębiorcy. Wzór wniosku 
oraz dodatkowe informacje 
znajdują się na stronie Urzędu 
Gminy Tarnów Opolski 
www.tarnowopolski.pl w za-
kładce Ochrona Środowiska.  
W związku ze zmianami w 
Ustawie o utrzymaniu czystoś-
ci i porządku w gminach, gmi-
ny mają czas do 30 czerwca 

2013 r. na przeprowadzenie 
przetargów mających na celu 
wyłonienie przedsiębiorcy wy-
konującego zadania w zakresie 
gospodarki odpadami.  
Mieszkańcy pewne zmiany do-
tyczące wprowadzenia nowej 
ustawy odczują dopiero w 
2013 r. Do tego czasu właś-
ciciele nieruchomości mają 
obowiązek pozbywania się od-
padów komunalnych na do-
tychczasowych zasadach. Na-
leży zbierać selektywnie od-
pady komunalne powstające 
na terenie posesji oraz prze-
kazywać je - zgodnie z  posia-
daną umową - podmiotowi 
wykonującym tego typu dzia-
łalność i posiadającemu sto-
sowne zezwolenie lub wpisa-
nym do rejestru działalności 
regulowanej. 
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Zostaw 1%  podatku  
w gminie Tarnów Opolski 

 
ójt Gminy Tarnów Op. 
zwraca się z prośbą do 

podatników, którzy dokonują 
rozliczeń z fiskusem z tytułu 
PIT za 2011 rok, aby zde-
cydowali się na przekazanie 
części swojego podatku na 
rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego z terenu gminy Tar-
nów Opolski. Możecie Państ-
wo przekazać 1 procent podat-
ku tym organizacjom w upro-
szczony sposób, mówi. To 
Urząd Skarbowy, zadba o 
przekazanie odpowiedniej
kwoty na konto wybranej 
organizacji. To my sami decy-
dujemy gdzie zostanie przeka-
zany 1% - dopowiada Piotr 
Koziol. Jakie mamy możli-
wości? Z terenu gminu mamy 
aż 3 organizacje pożytku pub-
licznego i bezpośrednio może-
my przekazać im 1 procent. Są 

to: Stowarzyszenie Przyjaciół  
Nakła  - nr.  KRS to 00003-
09119, Towarzystwo Społe-
czno – Kulturalne Rozwoju 
Wsi Kąty Opolskie – nr KRS 
0000170231 i Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Młodzieży i Osób Niepełno-
sprawnych Gminy Tarnów 
Opolski - nr  KRS 00000-
35130. Pośrednio również 
możemy przekazać 1% na  
Publiczną Szkołę Podstawową 
w Kątach Opolskich lub 
Publiczne Gimnazjum w Przy-
worach wpisując Numer KRS: 
0000031762, ale dodatkowo 
wpisując Cel szczegółowy 
Publiczną Szkołę Podstawową 
w Kątach Opolskich lub 
Publiczne Gimnazjum w 
Przyworach. Podobnie jest z 
Towarzystwem Społeczno-
Kulturalnym Niemców na 
Śląsku Opolskim (TSKN) - nr  
KRS 0000017757, a cel szcze-
gółowy konkretne DFK. Może 

być DFK Przywory, DFK 
Kąty Opolskie, DFK Miedzia-
na, DFK Kosorowice, DFK 
Tarnów Opolski, DFK Nakło, 
DFK Raszowa lub DFK 
Walidrogi. Dokładnie tak sa-
mo jest z Ochotniczymi Stra-
żami Pożarnymi.  Wpisując 
numer KRS 0000116212 oraz 
odpowiedni cel szczegółowy 
np. OSP Kosorowice, OSP 
Przywory, OSP Raszowa, OSP 
Tarnów Opolski. Jeżeli jako 
mieszkaniec gminy nie podej-
miesz tej decyzji, o Twoich 
pieniądzach będą decydować 
inni. Pieniądze te wpłyną do 
Warszawy – daleko od nas. 
Wskaż w rocznym rozliczeniu 
PIT gdzie ma trafić Twój 1% 
podatku. Masz do tego prawo. 
Wystarczy w deklaracji PIT 
wpisać nazwę organizacji, 
podać jej numer KRS i podać 
1% podatku. To wszystko - 
żadnych dodatkowych doku-
mentów, procedur ani czeka-

nia. Urząd Skarbowy zajmuje 
się resztą sam. Kto może 
przekazać 1% podatku? 
- Podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych;  
- podatnicy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą na tzw. 
ryczałcie;  
- podatnicy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą na zasa-
dach ogólnych lub korzysta-
jący z liniowej, 19% stawki 
podatku.  
1% podatku należnego - na 
konto wybranej organizacji 
przekaże urząd skarbowy. Pro-
simy, by z takiej możliwości 
skorzystało jak najwięcej osób 
z naszej gminy. Dzięki temu 
wspieramy nasze lokalne orga-
nizacje. Wpisując odpowiedni 
numer KRS to sam decydu-
jesz, którą organizację pożytku 
publicznego wspierasz. Warto 
tą decyzję dobrze przemyśleć i 
zostawić jeden procent podat-
ku w gminie Tarnów Opolski.   
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Na start firmy 40 tys. zł! 
 

hcesz założyć firmę i 
zdobyć 40 tys. zł dotacji 

na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej? Ostatnie kon-
kursy właśnie ruszyły! Od  
1 lutego 2012 roku, na mocy 
uchwały nr 1889/2012 Zarzą-
du Województwa Opolskiego 
w sprawie przyjęcia do reali-
zacji projektu systemowego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu pn. PO KLucz do 

biznesu 2!, w ramach Dzia-
łania 6.2 Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia PO KL. Każdy 
uczestnik projektu musi przej-
ść obowiązkowo przez etap 
szkoleń i doradztwa. Wyjątek 
stanowią osoby, które wcześ-
niej skorzystały z takiego 
wsparcia np. w ramach innego 
projektu, ale nie otrzymały 
środków finansowych na zało-
żenie działalności gospodar-
czej i na tym etapie zakoń-

czyły udział  w projekcie. W 
takiej sytuacji obowiązkowe 
jest przedstawienie przez tę 
osobę świadectwa uczestnict-
wa we wsparciu szkoleniowo- 
doradczym. Co ważne – nie 
jest wymagany wkład własny 
od uczestnika. Na jakie wspar-
cie może liczyć uczestnik tego 
projektu? Poza 40 tys. złotych, 
wsparciem doradczo-szkole-
niowym, również wsparciem 
pomostowym, czyli konkret-
nymi pieniędzmi (700 zł) na 

funkcjonowanie swojej firmy 
w pierwszym okresie działal-
ności (nawet przez 12 mie-
sięcy!). Chcesz wiedzieć wię-
cej - wejdź na stronę inter-
netową www.poklucz.wup.pl 
lub zgłoś się do Urzędu 
Gminy! Zastępca Wójta, Piotr 
Koziol udziela kompleksowej i 
pełnej informacji o konkursie 
oraz o innych możliwościach 
związanych z dotacjami i 
refundacjami dla firm. Serde-
cznie zapraszamy!  
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CZYSTE ŚRODOWISKO W TWOJEJ GMINIE


