
ZARZĄDZENIE NR 18/14
Burmistrza Trzcianki

 z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie  powołania  zespołu  do  spraw kontroli  nieruchomości 
zamieszkałych  w  zakresie  zgodności  informacji  podanych 
w deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 

  Na podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  31   ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. 
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013,   poz.  594  ze  zm.),  w  związku 
z  art.  6o i  art.  9u ustawy z dnia  13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), zarządza się, co następuje: 

§1.Powołuje się zespół do spraw kontroli nieruchomości zamieszkałych, 
zwany dalej zespołem, w zakresie zgodności informacji podanych w deklaracji 
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla 
nieruchomości zamieszkałej,         w następującym składzie:

1) Ryszard Macygin – przewodniczący,
2) Zbigniew Lachowicz – członek,
3) Martyna Pagórek – członek.

§2.Zespół jest uprawniony do:
1)    wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 wraz z  niezbędnym sprzętem  na 

teren nieruchomości;
2)  przeprowadzania wizji lub wykonywania innych niezbędnych czynności 

kontrolnych;
3)  żądania  pisemnych  lub  ustnych  informacji  oraz  wzywania 

i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4)  żądania  okazania  dokumentów  i  udostępnienia  wszelkich  danych 

mających związek z problematyką kontroli.

§3.Z czynności  kontrolnych  zespół  sporządza  protokół,  którego  jeden 
egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej 
osobie fizycznej.

2. Protokół  podpisują  kontrolujący  oraz  kontrolowany,  który  może 
wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W  razie  odmowy  podpisania  protokołu  przez  kontrolowanego 
umieszcza  o  tym  wzmiankę  w  protokole,  a  odmawiający  podpisu  może, 
w  terminie  7  dni,  przedstawić  swoje  stanowisko  na  piśmie  Burmistrzowi 
Trzcianki.



§4.Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.  

§5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 



UZASADNIENIE

do  zarządzenia  Nr  18/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
22 stycznia 2014r.  w sprawie powołania zespołu kontrolującego 
nieruchomości  zamieszkałych  w  zakresie  zgodności  informacji 
podanych w deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 

Zgodnie z art.  6m ustawy o utrzymaniu i  porządku w gminach właściciel 
nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta 
miasta  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów 
komunalnych. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia 
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub 
określonej  w deklaracji  ilości  odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową 
deklarację  w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za  miesiąc,  w  którym  nastąpiła  zmiana. W  razie  niezłożenia  deklaracji 
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo 
uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji  wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione 
szacunki,  w  tym  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

W związku z powyższym, zasadnym jest powołanie zespołu kontrolującego, 
którego  zadaniem  będzie  przeprowadzenie  kontroli  i  zebranie  materiału 
dowodowego, w przypadku gdy istnieją wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji, lub też w przypadku gdy deklaracja nie została złożona. 
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