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14 dni na zmianę deklaracji na śmieci
Jak można zmienić stawkę za wywóz i zagospodarowanie śmieciami?
Kiedy należy złożyć nową deklarację? Czy zamiast zrobić to drogą tradycyjną można przesłać e-deklarację?
Powody zmiany deklaracji

Główne powody dotyczą zmiany
liczby osób zamieszkałych w danej
nieruchomości. Są to np.: urodzenie
dziecka, czasowe przebywaniem
osób w miejscu lub poza miejscem
zamieszkania (wyjazd za granicę,
wyjazd dzieci na studia, do pracy,
ale także dłuższy pobyt rodziny lub
znajomych), zgon osoby zamieszkałej.
Nową deklaracje muszą też składać
podmioty gospodarcze w sytuacji,
gdy m.in. zmieni się ilość pojemników, zmniejszy się sezonowo ilości
odpadów, właściciel sprzeda nieruchomość, zakończy działalność gospodarczą, zmienią się dane osobowe czy adres.

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych,
to właściciel jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany. To jest zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. - Zachowanie
terminów odgrywa istotną rolę, gdyż
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”. Przekroczenie
terminów może pozbawić właściciela nieruchomości określonych praw,
związanych z możliwością zmiany
deklaracji lub narazić na inne niekorzystne skutki prawne – tłumaczą
miejscy urzędnicy.

Terminy na zmianę

Deklaracja przez internet

W sytuacji, gdy zachodzą zmiany
mające wpływ na ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracje można składać w Punktach Obsługi Klienta Urzędu Miasta:
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, lub

Fot. archiwum NZ

w centrum handlowym M1, w biurze
podawczym na Sali Obsługi Klienta
przy ul. Wolności 286 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej zabrzańskiego urzędu, przy ul.
Powstańców Śl. 5-7, pok. 120.
Istnieje możliwość przekazania deklaracji drogą elektroniczną. E-deklaracje można przesłać do Urzędu
Miejskiego w Zabrzu wykorzystując
„Platformę SEKAP”, dostępną pod
adresem: www.sekap.pl. Formularz
dostępny jest w ramach przypisanej do urzędu karty usługi o nazwie
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, pod adresem:
https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=27472.
Korzystanie z „Platformy SEKAP”
możliwe jest po założeniu indywidualne skrzynki kontaktowej. Szczegółowe informacje związane z podpisem elektronicznym oraz sposobami uzyskania danego rodzaj podpisu
znajdują się na stronie: http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/e-urzad-spoleczenstwo-informacyjne/podpis-elektroniczny
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Ostatnia szansa
Odpady
na pieniądze
wymień
na nagrody z zielonego czeku

Handlowe
, przygotowanych przez Centrum
Ekologiczny zestaw upominków
„Platan”. | Fot. K. Włodarczyk.

Co zrobić z zepsutym
telewizorem, makulaturą,
plastikowymi butelkami i korkami?
Warto wymienić je na prezenty.
Okazja już 18 i 19 marca, wtedy
Centrum Handlowe „Platan”
organizuje swoją ekologiczną
zbiórkę odpadów.

To akcja, która od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Zabrzanie za oddanie swoich śmieci otrzymują sadzonki
roślin lub ekologiczne torby. Zasady są niezmienne. Jedną sadzonkę lub torbę ekologiczną dostaniemy za 10 kg makulatury
lub 20 puszek aluminiowych bądź za 20 butelek PET lub 20 baterii albo 2 sztuki elektrośmieci, a także za 2 kg nakrętek, bądź
5 świetlówek czy 5 tonerów do drukarek. Każdy mieszkaniec może dostać maksymalnie 6 prezentów.

Prezenty za ekologiczną wiedzę
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy
drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie:
Dlaczego żarówek i świetlówek nie należy wrzucać do zielonych pojemników na szkło?
Pierwszych pięciu czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez
Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw jest atrakcyjny, bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki
notatnik, pendrive oraz power bank. Całość na fotografii. Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy
do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

Jeszcze tylko przez dwa dni, do 18 marca, można
zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji konkursu
pt. „Zielony czek”, organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Najlepsi dostaną nawet 7,5 tys. zł

Do nagrody warto zgłosić osoby, instytucje i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się
w działalności ekologicznej. Prawo nominacji przysługuje
samym kandydatom,
mogą to też zrobić: Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku
Województwa Śląskiego, instytucje
ochrony środowiska z naszego województwa, organizacje pozarządowe
o charakterze regionalnym, szkoły
wyższe i instytucje naukowe, izby gospodarcze i Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS.
Tradycyjnie nagroda będzie przyzna w sześciu kategoriach; innowacji i technologii, programów i akcji dotyczących ochrony przyrody,
prac naukowo-badawczych, edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,

publicystyki ekologicznej oraz w działaniach promujących
postawy proekologiczne.
Zgłoszenia kandydatów (wypełniony
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją przynajmniej jednej
z wymienionych powyżej instytucji) można nadsyłać do kancelarii
katowickiego WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony
czek”). Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 18 marca.
Laureatów, po jednym w każdej
kategorii, wybierze kapituła, składająca się z ekspertów, pracowników
naukowych oraz działaczy na rzecz
ochrony środowiska i popularyzacji
przyrody. Nazwiska wyróżnionych
poznamy 22 kwietnia, na gali z okazji Dnia Ziemi.
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