Trzcianka, maj 2014r.

INFORMACJA
D OT Y C Z ĄC A W Y S O K O Ś C I O P Ł AT Y Z A Ś M I E C I !!
Zarząd

Spółdzielni

Mieszkaniowej

Lokatorsko

–

Własnościowej

informuje,

że Rada Miejska Trzcianki w dniu 30 stycznia 2014r., podjęła uchwałę LVI/390/14
w sprawie zmiany uchwały XLI/264/13 z dnia 14 marca 2013r., w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Zgodnie z w/w uchwałą od dnia 1 czerwca 2014r., zmianie ulega wysokość opłaty
za

gospodarowanie

zamieszkujących

odpadami

gospodarstwo

komunalnymi,
domowe,

która
w

zależy

którym

od

odpady

ilości

osób

gromadzone

są w sposób selektywny. I tak, miesięczne stawki opłat wynoszą:


dla gospodarstw jednoosobowych lub dwuosobowych –25,00 zł,



dla gospodarstw trzyosobowych i większych – 36,00 zł.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościową w Trzciance,

realizując przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ponownie ma
obowiązek

złożenia

deklaracji

w

sprawie

ustalenia

wysokości

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych nieruchomościach.
W tym celu wykorzystamy oświadczenia, które złożyliście Państwo przed dniem
1 lipca 2013r. Jeżeli jednak dane zawarte w tych oświadczeniach, szczególnie dane
dotyczące ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie, uległy zmianie bądź
są nieaktualne, to zachodzi konieczność ich aktualizacji, poprzez złożenie oświadczenia
znajdującego się na odwrocie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2014r.
W przypadku niezłożenia w wyżej wyznaczonym terminie nowego oświadczenia
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzciance jako podstawę
do złożenia deklaracji i rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
przyjmie oświadczenia złożone w 2013r.
Osoby, które wcześniej nie złożyły żadnego oświadczenia, obowiązane są złożyć
wypełnione oświadczenie znajdujące się na odwrocie, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 maja 2014 r. W przypadku niedotrzymania wyżej wyznaczonego terminu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzciance jako podstawę
do złożenia deklaracji i rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
przyjmie zasadę, iż dane gospodarstwo jest zamieszkałe przez trzy osoby i więcej,
ustalając opłatę miesięczną w wysokości 36,00 zł.

