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WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ

   Już wkrótce ruszy kampania informacyjna w zakresie praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z nowego
systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  Mieszkańcom  Miasta  i  Gminy  Siewierz  zostaną  przekazane  za
pośrednictwem sołtysów oraz poczty, materiały zawierające wskazówki jak postępować z różnymi odpadami, zasady prawidłowej
segregacji odpadów oraz zasady funkcjonowania systemu. Ważnym dokumentem, który otrzymają mieszkańcy jest druk deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej wynikającym z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,  jest  złożenie  deklaracji,  w  której  musi  określić  m.in.  ilość  osób
zamieszkujących daną nieruchomość, sposób oddawania odpadów (selektywne lub zmieszane) oraz wysokość stawki
za tę usługę. Określoną w deklaracji kwotę zobowiązany będzie uiścić na rachunek bankowy Gminy bez wezwania, w terminie do
15 dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty. Weryfikacja informacji podanych
w deklaracji będzie prowadzona m.in. na podstawie bazy danych dotyczących podatku od nieruchomości, ewidencji gruntów i
budynków, ewidencji ludności, a także posiłkowo na podstawie ilości zużytej wody na danej nieruchomości. Pierwszą deklarację
należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji
dostępny  będzie  w  Punkcie  Obsługi  Interesanta  tut.  Urzędu  oraz  na  stronie  internetowej  www.siewierz.pl  w  zakładce
„gospodarowanie odpadami”.

   Zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nowym, nałożonym odgórnie przez ustawodawcę na
wszystkie gminy w Polsce zadaniem własnym, którego koszt ma zostać pokryty w całości z opłat wnoszonych przez właścicieli
nieruchomości. Zadanie to stanowi dla Gminy szczególne wyzwanie. Wymaga ono nie tylko ogromnego zaangażowania ze strony
pracowników Urzędu,  ale także bardzo dobrej  współpracy i  szczególnie odpowiedzialnego podejścia wszystkich Mieszkańców.
Dlatego należy zapoznać się z przekazanymi materiałami informacyjnymi, które poszerzą Państwa wiedzę dotyczącą rewolucji
śmieciowej. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu w naszej Gminie.

Już  te raz  zapraszamy  Pańs twa  do  odwiedzen ia  s t rony  in te rnetowe j  i TVS iew ie rz .  K l i ka jąc  w  l i nk
http://www.itvsiewierz.pl/obejrzyj/2/365  będziecie  Państwo  mogli  obejrzeć  materiał  filmowy,  w  którym  Kierownik  Referatu
Gospodarki  Gruntami i  Ochrony Środowiska Renisława Sułkowska odpowiada na najczęstsze pytania mieszkańców dotyczące
ustawy śmieciowej i zmian z nią związanych.
 

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
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