Trzcianka, maj 2013r.
INFORMACJA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz.U. z 1996 roku Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 lipca 2013r., zacznie
obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy którego utrzymanie
porządku i czystości w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, co oznacza,
iż z dniem 1 lipca 2013r., opłaty za wywóz odpadów komunalnych Spółdzielnia będzie
przekazywać Gminie Trzcianka.
Rada Miejska Trzcianki podjęła wymagane przepisami prawa uchwały związane
z

systemem

gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

które

zostały

opublikowane

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 2335, poz. 2336, poz. 2337,
poz. 2338 dnia 20 marca 2013r., poz. 3212 z dnia 24 kwietnia 2013r., poz. 3234 z dnia 26 kwietnia
2013r.).
Zgodnie z przytoczonymi uchwałami stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w którym odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi 34,50 zł lub 55,20 zł od gospodarstwa domowego,
w którym odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Zgodnie z definicją przytoczoną w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właściciela

nieruchomości

zamieszkałej przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę
samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie
z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa
do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określa, iż w przypadku
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd
nieruchomością wspólną, w tym przypadku Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko –
Własnościową w Trzciance. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej w Trzciance uchwałą nr 11/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., zadeklarowała
gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny (opłata 34,50 zł od gospodarstwa
domowego).
Realizując obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z w/w aktów prawnych, Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance, w celu przygotowania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwraca się do Państwa
z prośbą o wypełnienie i zwrot do siedziby Spółdzielni załączonego oświadczenia informującego
czy Państwa gospodarstwo

domowe jest zamieszkałe czy też niezamieszkałe.

Przez

nieruchomość zamieszkałą, zgodnie z definicją przytoczoną w uchwale w sprawie wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej, rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości
do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno – użytkowe lub użytkowo –
mieszkalne w części mieszkalnej.
W

związku

z

powyższym

wnosimy

o

zwrot

załączonego

oświadczenia

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013r. W przypadku niedotrzymania wyżej
wyznaczonego terminu Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzciance jako
podstawę do złożenia deklaracji i rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
przyjmie ilość gospodarstw domowych znajdujących się w zasobach spółdzielczych w Trzciance.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance apeluje
o bezwzględną segregację odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zgodnie z w/w regulaminem dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się
pojemniki lub worki o następującej kolorystyce:
1. biały lub zielony – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,
2. żółty – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i metale,
3. brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
Oprócz w/w pojemników konieczne jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki
na odpady komunalne zmieszane (pojemniki przeznaczone na odpady, których nie można
gromadzić w pojemnikach opisanych powyżej w punkcie 1, 2 i 3).
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje,
że nieprzestrzeganie zasad dotyczących zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
choćby przez jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość spowoduje zmianę wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla całej nieruchomości.
Ponieważ Rada Miejska Trzcianki rozważa zastosowanie niższych opłat dla gospodarstw
domowych 1 – i 2 – osobowych, prosimy także o uzupełnienie oświadczenia o informację o liczbie
osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

................................................., dnia ........................................
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Ja,
niżej
...........................................................................................................................

podpisany/a

(imię i nazwisko)

legitymujący/a się dowodem osobistym ..............................................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

PESEL ..............................................................., zamieszkały/a w Trzciance, na os./przy ul.
(numer PESEL)

............................................................................................................................................................,
(adres)

adres do korespondencji ....................................................................................................................,
(adres)

telefon
kontaktowy
............................................................,

.....................................................,

(telefon)

e-mail

(adres)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 kodeksu karnego
oświadczam
że lokal mieszkalny jest lokalem zamieszkałym / niezamieszkałym* (niepotrzebne skreślić)
w którym zamieszkuje ................................................ osób.
(wpisać liczbę osób)

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Spółdzielnię Mieszkaniową
Lokatorsko – Własnościową w Trzciance o każdej zmianie związanej z przedmiotowym
oświadczeniem.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, teraz i w przyszłości,
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Trzciance os. Słowackiego 24 w zakresie niezbędnym do
świadczenia usług w zakresie działalności prowadzonej przez Spółdzielnię zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane zamieszczam dobrowolnie, jestem
świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich
danych osobowych, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych ze
względu na moją szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych.

...................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

