Nowy wzór deklaracji i nowy termin jej składania
SZANOWNI PAŃSTWO
informuję, że dnia 29 lipca 2013 r. Rada Miejska w Skępem podjęła uchwałę nr XXIV/219/13 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dlaczego nastąpiła zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania
odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć wszystkie wydatki
związane z obsługą systemu odbioru odpadów, w tym również koszty windykacji i egzekucji zaległości. Jeżeli
wpływy będą się różniły od kosztów, gmina – czyli Rada Miejska – zobowiązana jest do takiej zmiany stawek aby
była osiągnięta równowaga finansowa. Dokonana analiza przychodów z przyjętych deklaracji wg stawek
uchwalonych 20 marca 2013 r. wykazała, że system nie bilansuje się (miesięczne przychody to kwota ok. 43.000,- zł
natomiast koszty obsługi systemu to kwota ok. 78.000,- zł).
W związku z powyższym należało dostosować wysokość opłaty do rzeczywistych kosztów funkcjonowania całego
systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, które można było właściwie ustalić dopiero po
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Dlatego też koniecznym stało się podjęcie nowej
uchwały, która określiła stawki pozwalające na zrównoważenie wpływów z opłat i finansowe zbilansowanie kosztów
obsługi całego systemu.
Nowe stawki opłat przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Skępem nr XXIV/219/13 z dnia 29 lipca 2013 r. zapewniające
zrównoważenie finansowe systemu wynoszą:
1) jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób SELEKTYWNY,
a) za 1 osobę
– 18 zł od osoby;
b) za 2,3 i 4 osobę
– po 10 zł od osoby;
c) za 5 i każdą następną osobę – po 5 zł od osoby.

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób NIESELEKTYWNY
a) za 1 osobę
– 22 zł od osoby;
b) za 2,3 i 4 osobę
– po 12 zł od osoby;
c) za 5 i każdą następną osobę – po 6 zł od osoby.

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonego druku deklaracji.
Deklarację należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Skępe – pokój nr 18 (w godzinach od 7:30 do
15:30) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Skępe, w terminie do 30 października 2013 r.

Nowa stawka obowiązuje od miesiąca października 2013 roku.
Wzór obliczenia nowej opłaty
Odpady zbierane i odbierane w sposób
SELEKTYWNY
Liczba osób
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[liczba osób x stawka opłaty (w odniesieniu do liczby osób wykazanych w deklaracji) = wysokość opłaty]
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Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nowe stawki opłaty należy uiszczać na
indywidualny – wydzielony numer rachunku bankowego, który został przydzielony dla każdego właściciela nieruchomości
do 10-tego dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata, natomiast termin wniesienia opłaty za miesiąc grudzień
upływa w ostatnim dniu miesiąca.
Dziękuję za okazane zrozumienie i dostarczenie wypełnionego druku deklaracji.
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