Trwa weryfikacja deklaracji śmieciowych
Mija już trzeci rok obowiązywania
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wielu
mieszkańców do dnia dzisiejszego nie
wypełniło ustawowego obowiązku
złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, zaś niektórzy zrobili to nierzetelnie, podając nieprawdziwe dane.
Dotyczy to głównie liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości,
gdyż na tej podstawie obliczana jest wysokość miesięcznej opłaty.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie
nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany.
Ponieważ znaczna część złożonych deklaracji nie wykazuje stanu
faktycznego, weryfikacji poddani zostali wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkałych na terenach gmin członkowskich Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie.
Wyniki kontroli wykazują, że najczęstszym uchybieniem jest niezgłaszanie
wszystkich mieszkańców, w tym dzieci, które również objęte są opłatą.
Stwierdzono też, że przypadki zmniejszania wysokości opłaty w związku ze
zmniejszeniem stanu osobowego rodziny, czy to wskutek zgonu, czy zmiany
miejsca zamieszkania realizowane są również nieprawidłowo. Dotyczy to
praktyki „wypisywania” z deklaracji osób uczących się poza miejscem stałego
pobytu. Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
informuje, iż osoby takie nie są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż zgodnie z ustawą, miejscem
zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Nie ma tu znaczenia fakt dłuższego lub krótszego oddalenia się
z tego miejsca w celu wypoczynku, pracy czy nauki.
Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości będą
wzywani celem złożenia wyjaśnień oraz nowych deklaracji określających stan
faktyczny. Warto podkreślić, że złożenie rzetelnej deklaracji nie rodzi żadnych
dodatkowych
sankcji
wobec
właściciela
nieruchomości,
natomiast
niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w
tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Warto zatem samemu
uregulować swoje zobowiązania w tym zakresie zanim urząd zrobi to za nas.

