KOREKTA oświadczenia
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Siemianowice Śląskie przyjętego Uchwałą NR
172/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie
(opłata naliczana od ilości osób zamieszkałych)

Ja niżej podpisany(a)
………………………………………..........………………………………………………………………...……
(imię i nazwisko)

pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy**

oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że
ul. ………………………....................…….., zamieszkuje
zameldowanych jest ….......................... osoba/osób

w mieszkaniu przy
……............ osoba/osób,

Jednocześnie jako posiadacz prawa do mieszkania oświadczam, że zobowiązuję się
w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną zamieszkałych do:
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Zarządu Spółdzielni lub właściwej ADM poprzez
złożenie oświadczenia o każdej zmianie liczby osób zamieszkałych i zameldowanych w/w lokalu do 14 dni od
daty zmiany stanu osobowego. Korekty naliczeń dotyczących zmniejszenia ilości osób nie będą dokonywane
za okresy wsteczne.
Miejsce składania oświadczenia:
Zarząd SSM Siemianowice Śl. ul. Boh. Westerplatte 20
ADM Osiedla,
Wypełnione i podpisane oświadczenia można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-mailem:
gzm@ssm.siemianowice.pl (podpisany skan)
Druki oświadczeń o zmianie ilości osób dostępne są w ADM osiedlowych, siedzibie spółdzielni oraz na stronie
internetowej www.ssm.siemianowice.pl

................................................…….………..
podpis osoby składającej oświadczenie

____

…………………………….
data

**

Art.

233

§

1–

Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Objaśnienie i informacje:
Zgodnie Uchwałą nr 183/2016 Rady Miasta Siemianowic Śl., z dnia 25.02.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
Rozdz. II, § 3 Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 jest
realizowany poprzez:
1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego następujących
frakcji odpadów komunalnych:do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników lub worków z tworzywa
sztucznego następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d)opakowania wielomateriałowe,
e) metale
przy czym możliwe jest
gromadzenie tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych we
wspólnym pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego (…)
2) zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji( w tym odpady kuchenne, roślinne)
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego, (…),
3) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) zużyte baterie i akumulatory,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) chemikalia,
d) przeterminowane lekarstwa,
e) zużyte opony (...)
4) składowanie odpadów komunalnych w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, pochodzących
z nieruchomości zamieszkanych lub z części zamieszkanych nieruchomości, których część stanowi
nieruchomość zamieszkaną a część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne w wyznaczonym terminie i miejscu, podanym do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie na stronie intranetowej Urzędu Miasta (...)
5) zbieranie odpadów komunalnych w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac
przeprowadzonych we własnym zakresie i gromadzenie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
i workach (…)
Zgodnie z Uchwałą nr 172/2020 Rady Miasta Siemianowic Śl., z dnia 30.01.2020r, stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosić będzie:
 odpady zbierane w sposób selektywny 25,95 zł/os/m-c
Zgodnie z Uchwałą nr 184/2016 Rady Miasta Siemianowic Śl., z dnia 25.02.2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... .
§ 1ust 1 w zabudowie wielorodzinnej w cyklu odbioru dwa razy w tygodniu: pojemniki o pojemności 120 litrów, 240
litrów, 1 100 litrów, 5 000 litrów, 7 000 litrów i inne, z zastrzeżeniem, iż na każe 8 osób zamieszkujących przypada
120 litrów pojemności pojemnika oraz ewentualne występujące dodatkowe ilości w workach zgromadzonych przy
pojemnikach. W przypadku gdy obliczona wielkość pojemnika jest różna od wielkości dostępnych pojemników
przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych, wielkość pojemnika lub pojemników odpowiada
najbliższej dostępnej pojemności w górę.
Z pełną treścią uchwał Rady Miasta dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zapoznać można się na
stronie www.bip.msiemianowicesl.finn.pl

