Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została nałożona ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888) i ma charakter powszechnego, jednostronnie ustalonego i
przymusowego świadczenia pieniężnego, od wniesienia którego uzależnione jest świadczenie innego podmiotu polegające na
odbiorze odpadów komunalnych. Podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty nie mają swobody kształtowania treści stosunku
prawnego, w szczególności wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej, oraz terminu zapłaty. Elementy
te określa bowiem ustawa oraz akt prawa miejscowego w zakresie wskazanym w ustawie (uchwała rady gminy). Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do dochodów publicznych i jest przeznaczona na realizację celów publicznych. Ma
znamiona podatku i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
W świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Pabianice jest obowiązana do
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a właściciele
nieruchomości są obowiązani ponosić na jej rzecz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uzależniona jest od
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (lokal).
U W A G A : Na terenie całego kraju obowiązują jednolite zasady segregacji odpadów
OBOWIĄZEK ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY.

komunalnych

oraz

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot, na którym w myśl tej ustawy (art. 6m ust. 1c) ciążą obowiązki
właściciela nieruchomości, jest podmiotem zobowiązanym do złożenia zbiorczej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach dla nieruchomości będących w jego zasobach. Na mocy
obowiązujących przepisów prawa, Spółdzielnia Mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu mieszkalnego, osoby której
służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacja danych jest więc zasadna i konieczna.
Mając na uwadze powyższe, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do wszystkich osób zobowiązanych w zakresie
opłaty za odpady komunalne (śmieci) o podanie rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych dot. ilości osób
zamieszkujących w ich lokalu. Oświadczenie należy wypełnić w sposób czytelny i podpisać całym imieniem i nazwiskiem oraz
wskazać datę wypełnienia, a następnie złożyć, w terminie 14 dni od daty otrzymania, w danej Administracji Osiedlowej lub
w siedzibie PSM ul. Zamkowa 42/44 w Pabianicach. Na podstawie danych z oświadczenia zostanie naliczona opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokalu będącego w Państwa posiadaniu. W razie wątpliwości, co do zadeklarowanej
liczby osób zamieszkujących w lokalu, rzetelność zgłoszonych danych będzie weryfikowana w terenie przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej Pabianic, którzy na mocy ustawy uzyskali uprawnienia do podejmowania takich działań.
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko (osoby lub osób mających prawo do lokalu mieszkalnego):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer lokalu ……….…………. przy ul. …………………………………………….. w Pabianicach.
Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują/e ………………………. osoby /osób (słownie: …………………………)
(podać liczbę mieszkańców)

Zobowiązuję się w imieniu swoim i osób zamieszkałych w moim lokalu do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, a ja jestem świadomy/a odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z prawdą.
Zostałem/łam również poinformowany/a, że zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Kto wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 (złożenie i aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym przypadku oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal) nie składa deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny. Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego podatnik,
który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa
deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca
czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku
narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.
Oświadczam, że o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu, będę każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia
zmian, informował/a Administrację Osiedla, składając nowe oświadczenie.
Pabianice, dnia …………….…….

…….……………..………………………………..
(czytelny podpis osoby mającej prawo do lokalu)

Administratorem danych osobowych podanych w w/w oświadczeniu jest Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42-44, 95-200 Pabianice. Dane te
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Oświadczającemu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawienia.

