NOWE WZORY DEKLARACJI O
ODBIORZE ODPADÓW PO ZMIANIE
OPERATORA
W związku ze zmianą wzoru deklaracji,
wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin
Nr IX/63/15 z dnia 16 września 2015r.
niezbędne jest złożenie przez właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
lub
niezabudowanych - deklaracji o odbiorze
odpadów. Do dnia 12 stycznia 2016 r.
otrzymaliśmy ponad 2900 deklaracji. Prawie
380 gospodarstw domowych nadal deklaracji
jednak nie dostarczyło. Ponieważ złożenie
deklaracji w związku ze zmianą jej wzoru, jest
niezbędnym i koniecznym warunkiem
naliczenia kwoty należności za odpady
uprasza się właścicieli nieruchomości o pilne
dostarczenie deklaracji o odbiorze odpadów
do Urzędu Gminy pokój nr 9, jeżeli tego do
chwili obecnej nie uczynili.

W stosunku do właścicieli posesji, którzy
deklaracji
nie
dostarczyli
jesteśmy
zobowiązani przez ustawę do wszczynania
postępowania administracyjnego mającego na
celu ustalenie opłaty za gospodarowanie
odpadami. Zgodnie z zasadami ustawowymi,

będą to opłaty naliczane wg stawki
dla odpadów zmieszanych, czyli 24 zł per
capita. Zachęcamy więc do jak najszybszego
dostarczenia deklaracji o odbiorze odpadów
przez 380 gospodarstw domowych, które tego
nie uczyniły do chwili obecnej.
Informujemy, iż w dniach 11 - 24 stycznia
2016r. roznoszone będą do skrzynek
pocztowych mieszkańców informacje o
zasadach i terminach płatności za odpady na
2016 rok.
Przypominamy, iż zgodnie z warunkami
umowy z firmą BYŚ jej pracownicy odbierają
jedynie odpady wystawione przed posesję. Ze
względów prawnych i bezpieczeństwa (psy)
pracownicy Bysia nie są uprawnieni do
wchodzenia po pojemniki czy worki
bezpośrednio na teren posesji Mieszkańców.
Wyjątkiem jest jedynie możliwość odbioru
odpadów
umieszczonych
w
altance
przeznaczonej na pojemniki i worki na odpady,
posiadającej otwarte wejście bezpośrednio z
ulicy oraz zamknięte wejście ze strony posesji
zabezpieczające przed psami czy posądzaniem
o naruszenie miru domowego.
Nadmieniamy, że do 10 stycznia należało
uregulować należność za grudzień 2015r. (wg
starych stawek dla MPO), a do 28 stycznia
2016r. należy uregulować płatność za styczeń
2016 r. (dla Bysia) wg stawki 12 zł per capita
przy odpadach sortowanych bądź 24 zł per
capita przy odpadach niesortowanych.
Przypominamy i ostrzegamy zarazem, iż
zgodnie z zasadami finansów publicznych i

ustawy o odpadach jesteśmy obowiązani jako
urząd gminy wystawiać tytuły wykonawcze dla
osób mających zaległości w opłatach za
odpady ( oraz z innych tytułów, jeżeli się
pojawiają) i przesyłać je do Urzędu
Skarbowego celem egzekucji ze zwrotów
podatkowych,
wynagrodzeń
czy
zabezpieczania na hipotece nieruchomości
należących do dłużników. Osoby posiadające
zaległości w opłatach są także zgłaszane jako
dłużnicy do krajowych rejestrów dłużników co
może zablokować możliwość kontynuacji
kredytowania lub doprowadzić do postawienia
kredytu do natychmiastowej wymagalności
przez zaniepokojony takim zgłoszeniem bank
danego dłużnika. Pierwsza partia wniosków do
Urzędu Skarbowego dotycząca dłużników z
największymi kwotami zadłużenia została już
wysłana co podniesie im kwotę długu do
spłaty o koszty egzekucji. Zachęcamy więc do
regulowania należności w terminie. W
przypadku narosłego długu w uzasadnionych
przypadkach możemy pomóc poprzez

Zespół ds. odpadów

rozłożenie długu na raty. Konieczny jest jednak
kontakt ze strony dłużnika.

Dziękujemy
wszystkim
Mieszkańcom
terminowo regulującym należności z tytułu
opłat, co pozwala unikać niepotrzebnych
dodatkowych kosztów egzekucji czy innych
niekorzystnych następstw oraz umożliwia
gminie płynne regulowanie zobowiązań wobec
wykonawcy realizującego zadania gminy w
zakresie utrzymania czystości.

