Dotyczy:

oświadczenia na potrzeby złożenia
komunalnymi.

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ogłoszoną w Dzienniku Ustaw z 17.01.2015 r poz. 87 Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Opolu informuje, że z dniem 1 lutego 2015 roku ulegają zmianie zasady składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dotychczas osoby posiadające odrębne prawo własności do lokalu oraz część osób
posiadające spółdzielcze prawo do lokalu składały deklaracje bezpośrednio do Prezydenta Miasta
Opola. Osoby zamieszkałe w tych lokalach nie były uwzględniane w deklaracjach składanych przez
Spółdzielnię.
Z dniem 1 lutego br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu zobowiązana jest do składania
deklaracji obejmującej wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Spółdzielni. Dane
dotyczące liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach oraz sposobu gromadzenia
odpadów komunalnych Spółdzielnia uwzględni w deklaracji w oparciu o informacje otrzymane
od osób posiadających tytuł do lokalu lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego.

W związku z powyższym – stosownie do postanowień art. 6m ust. 1c.
ustawy Spółdzielnia zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonego
oświadczenia i jego przekazanie (lub przesłanie) do Administracji Osiedla lub
sekretariatu Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 12 lutego br. Oświadczenie
należy złożyć także w przypadku lokalu niezamieszkałego.
Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana przy opłacie za
mieszkanie. Wysokość opłaty nie uległa zmianie i wynosi 13,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku
gromadzenia odpadów w sposób selektywny i 20,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku
gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezłożenia oświadczenia, wysokość opłaty
stosownie do art.6o. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa w drodze
decyzji Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę dostępne dane. W takim wypadku wszelkie koszty z tego
tytułu (w tym także odsetki) obciążać będą osoby posiadające tytuł do lokalu lub zajmujące lokal bez
tytułu prawnego.
Dodatkowo informujemy, że stosownie do komunikatu Prezydenta Miasta Opola z dnia
28.01.2015 r osoby, które złożyły deklaracje bezpośrednio do Prezydenta Miasta Opola, otrzymają
postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, a następnie decyzje określające wysokość
opłaty na „0” zł. Ponadto z informacji uzyskanej z Urzędu Miasta Opola wynika, że w przypadku
stwierdzenia nadpłaty na dzień 1.02.2015 r, nadpłata zostanie zwrócona wpłacającemu.
W przypadku pytań co do sposobu wypełnienia oświadczenia informacji udzielą pracownicy
Spółdzielni w poszczególnych Administracjach Osiedla.
zał. oświadczenie

