Tarnobrzeg 02.04.2013

KOMUNIKAT
Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Tarnobrzegu
dotyczący nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzśnia 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz podjętymi na jej podstawie uchwałami
Rady Miasta Tarnobrzega, Zarząd TTBS Sp. z o.o. ma obowiązek złożenia do Prezydenta Miasta
Tarnobrzega deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z zarządzanych przez siebie nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz wnoszenie tej
opłaty na rzecz Gminy Tarnobrzeg.
Aby prawidłowo wypełnić deklarację niezbędna nam jest informacja dotycząca ilości osób zamieszkałych
w Pana/Pami mieszkaniu i w związku z tym prosimy o wypełnienie dostarczonego do skrzynki pocztowej
druku oświadczenia.
Podana w oświadczeniu ilość osób zamieszkałych w mieszkaniu będzie podstawą do ustalenia opłaty
wnoszonej przez TTBS Sp. z o. o. na rzecz Gminy oraz do ustalenia wysokości opłaty pobieranej przez
TTBS Sp. z o. o. za wywóz nieczystości stałych z Pana/Pani mieszkania.
Informujemy, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które będą obowiązywać od 1 lipca
2013 r. określone są w Uchwale Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXXIII/470/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
Stawki te są zróżnicowane w zależności od sposobu gromadzenia odpadów i wynoszą:

- 10,00 zł/osobę/miesięcznie – w przypadku odpadów segregowanych,
- 15,00 zł/osobę/miesięcznie – w przypadku odpadów zmieszanych (niesegregowanych).
W związku z tym, że wszystkie nieruchomości zarządzane przez TTBS Sp. z o.o. są wyposażone
w odpowiednie pojemniki i mieszkańcy mają możliwość segregacji odpadów, zarząd TTBS Sp. z o. o.
w składanej do Prezydenta miasta deklaracji – zadeklaruje wywóz odpadów komunalnych jako odpady
segregowane, co pozwoli nam na zastosowanie niższej stawki opłat. Prosimy jednak o bezwzględne
przestrzeganie obowiązku segregacji, bowiem Urząd Miasta po stwierdzeniu, że odpady są niesegregowane,
ma prawo zastosować wyższą stawkę opłat.
Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. w siedzibie
TTBS Sp. z o. o. w Tarnobrzegu, przy ul. Mickiewicza 4.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie
naliczana od ilości osób zameldowanych w mieszkaniu.
Bliższych informacji dotyczących wypełnienia oświadczeń można uzyskać w siedzibie TTBS Sp. z o. o.,
ul. Mickiewicza 4 lub telefonicznie pod nr (15) 822-98-60
Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Zarząd TTBS Sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE
osoby posiadajacej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach

Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu

Ja niżej podpisana/y .....................................................................................PESEL.................................
imię i nazwisko

posiadająca/y tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr ....... w budynku przy ul. .................................
................................................................................................................................................................
oświadczam, że w dniu podpisywania niniejszego oświadczenia w w/w lokalu zameldowanych jest

............. osób, a faktycznie zamieszkuje ........................osób.
Ponadto oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do segregacji odpadów powstałych w moim gospodarstwie domowym.
2. O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu poinformuję TTBS Sp z. o. o. składając nowe
oświadczenie, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia i złożenia
przez TTBS Sp. z o. o. w Tarnobrzegu do Prezydenta Miasta Tarnobrzega deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niedostarczenia niniejszego oświadczenia
do TTBS Sp. z o. o. w terminie do dnia 19.04.2013 r. opłata za wywóz nieczystości stałych będzie
naliczana od ilości osób zameldowanych w mieszkaniu.
5. Wskazuje poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu
kontaktowego:

Adres: ........................................................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku/ nr mieszkania

Nr telefonu ....................................................... .

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z art. 233§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe.

............................................
Miejscowość, data

..................................................
Czytelny podpis osoby
składajacej

oświadczenie

