
                                                                                     Topólka, dnia 25 stycznia 2016r

AG-6232.1.2016
                                                             Właściciele nieruchomości, na których

                                                                       znajdują się domki letniskowe lub innych
                                                                       nieruchomości wykorzystywanych na cele 
                                                                       rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
                                                                       jedynie przez część roku.                                        

                                                   I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

         W dniu 27 listopada 2015r Rada Gminy Topólka podjęła :
1. Uchwałę  Nr  IX/76/15  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania
czystości  i  porządku     na  terenie  Gminy  Topólka  (  Dz.  Urzędowy  Woj.  Kuj-
Pomorskiego z 2015r, poz. 4096).
2. Uchwałę   Nr  IX/77/15 w sprawie  odbierania  odpadów komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe  lub  innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urzędowy Woj. Kuj-Pomorskiego
z 2015r, poz. 4097).
3. Uchwałę Nr IX/78/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, a
położonych  na  terenie  Gminy Topólka  (Dz.  Urzędowy Woj.  Kuj.-Pomorskiego  z
2015r, poz. 4098).
4. Uchwałę  Nr  IX/79/15  w  sprawie  ustalenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych  jedynie  przez  część  roku
(Dz.Urzędowy Woj. Kuj.-Pomorskiego z 2015r ,poz. 4099).
5. Uchwałę Nr IX/80/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych  jedynie  przez  część  roku
(Dz.Urzędowy Woj. Kuj.-Pomorskiego z 2015r, poz. 4100).    
W związku z tym w roku 2016 zmieniają się zasady odbioru odpadów komunalnych
z terenów rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Topólka. 
Gmina  Topólka  będzie  odbierała  odpady  komunalne  z  terenów  rekreacyjnych
poprzez podmiot wyłoniony w przetargu. Wywóz odbywał się będzie z kontenerów
zbiorczych oraz pojemników przeznaczonych do segregacji. 
Działając na podstawie art. 274a  § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2015r, poz. 613 ze zm.) w związku z art. 6m ust. 1 i art. 6q ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach
(Dz.U. z 2013r, poz. 1399 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Uchwały Nr IX/78/15 Rady Gminy
Topólka  z  dnia 27 listopada 2015r (Dz.Urzędowy Woj.Kujawsko-Pomorskiego z
2015r,  poz.  4098)  właściciele  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki
letniskowe  lub  innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-
wypoczynkowe składają  do Wójta Gminy Topólka deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  



Termin składania deklaracji-  do dnia 31 marca 2016r.
Niezłożenie deklaracji w w/w terminie będzie skutkować :
1) odpowiedzialnością  karną  z  art.  83§1 i  §2  ustawy z  dnia  12  kwietnia
1999r Kodeks karny skarbowy /Dz.U z 2013r, poz.186 ze zm/
2) wszczęciem  postępowania  podatkowego  z  urzędu  w  trybie  art.  165
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /Dz.U z2015r, poz. 613 ze
zm/.  
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/79/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r w
sprawie  ustalenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od
innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych  jedynie  przez  część  roku  (Dz.Urzędowy  Woj.Kujawsko-
Pomorskiego  z  2015r,  poz.4099)  ryczałtowa   stawka  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi :
–130,00 zł. - za odpady zbierane w sposób selektywny,
–140,00 zł. - jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
Stawka  dotyczy  jednego  domku  letniskowego  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  uiszczana  z  góry,  bez
wezwania w terminie do 31 maja każdego roku. Pierwszy termin uiszczenia opłaty
wyznacza się do dnia  31 maja 2016r.
Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  płatna  jest  gotówką  w  kasie
Urzędu Gminy Topólka bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy Topólka nr 84
9550 0003 2004 0060 0011 0001.
Stwarzamy  Państwu  możliwość  do  selektywnego  odbioru  odpadów  oraz  do
odrębnego odbioru  odpadów biodegradowalnych gromadzonych w wyznaczonych
pojemnikach.
Z uwagi na dużą ilość odpadów wytwarzanych na terenach letniskowych prosimy o
skorzystanie z możliwości, którą Państwu oferujemy.

Informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Topólka 
(pokój nr 1) lub pod nr tel.
54 2869011


