Sami wyliczymy opłatę „śmieciową”
Dotychczas każdy, kto wytwarzał śmieci zobowiązany był, we własnym zakresie, zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem
odbierającym odpady lub posiadać dokument potwierdzający oddanie odpadów do instalacji unieszkodliwiania
odpadów. W spółdzielniach i wspólnotach umowy zawierali administratorzy budynków. Od lipca to się zmieni.
Odpady będzie odbierał przedsiębiorca wyłoniony w przetargu przez gminę. Rozmawiamy z Jerzym Czepułkowskim,
przewodniczącym zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

— Do kiedy mieszkańcy – właściciele nieruchomości powinni rozwiązać umowy
z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady?
— Ze skutkiem na koniec czerwca. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że i gmina i dotychczasowy przedsiębiorca zażąda od
właściciela nieruchomości opłaty za odpady.
— Ile zapłacimy za śmieci?
— Rady gmin wchodzących w skład Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
podjęły uchwały o wysokości opłat za odpady komunalne i zróżnicowały je w zależności od tego,
czy ktoś odpady segreguje na tzw. „suche”
i „mokre”, czy też nie. Większość gmin zdecydowała, że opłata „śmieciowa” będzie liczona
w zależności od liczby osób zamieszkujących
w gospodarstwie domowym. Jedynie miasto Ełk
przyjęło system naliczania opłat nie od osoby, ale
od rodzaju gospodarstwa domowego: bardzo

małego, małego, średniego, dużego i bardzo dużego. Wielkość gospodarstwa zależy oczywiście
od liczby zamieszkałych w nim osób. Zaletą
przyjętej metody jest to, że gospodarstwo bardzo duże obejmuje rodziny, w których zamieszkuje 5 osób i więcej, czyli niejako nie pobiera się
opłaty za 6,7,8 czy kolejną osobę.
— Mieszkańcy gmin będą musieli sami
wyliczyć wysokość opłaty za odpady?
— Tak. Każdy mieszkaniec gminy znając wysokość opłaty od osoby pomnoży ją przez liczbę
osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie i ustali kwotę opłaty za gospodarowanie
odpadami, którą co miesiąc będzie zobowiązany
wpłacić na konto gminy. Po to, by każdy z nas
mógł ustalić tę opłatę każda gmina, wykonując
ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, przyjęła tekst deklaracji. Do złudzenia
przypomina on znany nam PIT, który składamy
co roku w urzędzie skarbowym.

Szczegóły na temat nowego systemu gospodarki odpadami
można znaleźć na stronach:
Miasto Ełk –http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/
Gmina Ełk – http://elk-ug.bip-wm.pl
Gmina Kalinowo – http://kalinowo-ug.bip-wm.pl
Gmina Prostki – http://bip.warmia.mazury.pl/prostki_gmina_wiejska/
Gmina Stare Juchy – http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl
Gmina Olecko – http://www.umolecko.bip.doc.pl/
Gmina Świętajno – http://www.bip.swietajno.pl/
Gmina Kowale Oleckie – http://www.bip.gmina.kowale.fr.pl/
Gmina Wieliczki – http://wieliczki.bipgmina.pl/
Gmina Dubeninki – http://www.bip.warmia.mazury.pl/dubeninki_gmina_wiejska/
Gmina Gołdap – http://bip.goldap.pl/pl
Gmina Biała Piska – http://bip.bialapiska.pl/

— Co będziemy ujawniać w deklaracji?
— Obok podstawy prawnej znajdziemy w deklaracji nazwę urzędu gminy, do którego należy ją
złożyć. Zaznaczymy, czy jest to deklaracja złożona po raz pierwszy, czy jest to zmiana deklaracji. Jeśli zmienia się liczba mieszkańców we
wspólnym gospodarstwie, to najpóźniej po 14
dniach należy złożyć korektę deklaracji. Dalej
podamy informację o rodzaju nieruchomości
i nazwę oraz dane właściciela lub zarządcy nieruchomości (spółdzielni, czy wspólnoty), umożliwiające jego identyﬁkację w systemie ewidencji
ludności. Kolejne rubryki będą dotyczyły cech
nieruchomości, czyli np. czy jest to własność,
czy współwłasność. Następnie zadeklarujemy,
czy będziemy oddawać odpady segregowane czy
niesegregowane. Na koniec wyliczymy sami wysokość opłaty jaką wnosić będziemy co miesiąc
na konto swojej gminy i złożymy podpis pod rygorem odpowiedzialności za prawdziwość złożonych informacji.
— A jeśli ktoś nie ujawni prawdziwych danych w deklaracji?
— Deklaracje podlegają kontroli. Nie wszystkie,
ale wiele spośród nich wyrywkowo będzie sprawdzanych. Również skontrolowane zostaną te deklaracje, które będą wzbudzały uzasadnione
podejrzenie, że nie zawarto w nich prawdy.
W takim przypadku gmina ma obowiązek
wszcząć postępowanie administracyjne mające
na celu ustalenie faktycznych danych do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Opłata „śmieciowa” jest swoistym podatkiem na
rzecz gminy, a podatki musi płacić każdy. To
samo dotyczy osób, które nie złożą deklaracji,
a powinny.

Fot. Przykładowy wzór deklaracji.
— Kto nie musi składać deklaracji?
— Osoby, które zamieszkują w budynkach wielorodzinnych – spółdzielniach mieszkaniowych,
budynkach zarządzanych przez wspólnoty, czy
Agencję Nieruchomości Rolnych. Administratorzy tych nieruchomości mają obowiązek zebrania informacji i złożenia deklaracji za swoich
mieszkańców.
— Co z drukami deklaracji?
— Każdy właściciel nieruchomości otrzyma

druk deklaracji razem z kopią projektu uchwały
rady gminy czy miasta, dotyczącej wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami i sposobu jej
obliczania. Administratorzy, spółdzielnie, wspólnoty mogą otrzymać takie deklaracje pocztą, natomiast właściciele pozostałych nieruchomości
– pocztą, od sołtysa czy za pośrednictwem kuriera z urzędu. Deklaracje można też wydrukować ze strony internetowej właściwego urzędu
gminy (adresy poniżej) lub pobrać osobiście
w urzędzie.
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