
Hajnówka, dn.09.04.2015r.
                                                                                                                          Radny                                                                                                                             Pan Piotr Mirończuk                                                                                                                            17-200 HajnówkaL.dz. ……………………../2015r.
     W odpowiedzi na  Pana  interpelację nr 1/2/15   dotyczącą indywidualnych kont  śmieciowych,  opłat  bankowych  za  prowadzenie  tych  rachunków  i  treści  zawartej umowy z Bankiem PKO BP zgłoszoną podczas IV Sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 25  lutego,  przesłaną do ZGM w dniu  17.03.2015r.  pismem Urzędu Miasta  Hajnówka Nr BRM.0003.1.2015  z dnia 13.03.2015r .
i n f o r m u j ę:

Ad.1.Miesięczny  koszt  prowizji  bankowej  za  obsługę  rachunku  bankowego  oraz  systemu SWRK używanego do obsługi masowych płatności stosowanego przy obsłudze wpłat   z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:Pomocniczy rachunek bankowy                - 5,00 zł /1m-c,System SWRK                                             - 100,00 zł/1 m-cRazem za 1 miesiąc                                 -   105,00 zł Razem za12 m-cy                                   - 1 260,00 zł 
Ad.2. Pomocniczy rachunek bankowy obsługujący zasoby mieszkaniowe,  zarządzane przez Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  w Hajnówce,    stosowany przy obsłudze wpłat   z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest jeden, natomiast  liczba nadawanych  SWRK  pokrywa   się  z  liczbą  lokali  wchodzących  w  skład  zasobów mieszkaniowych. Wyjaśniam  ponadto,  że  SWRK  jest  to  cyfrowy  czytnik  identyfikujący  wpłacającego  ,  którego pełną nazwą jest: System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich.
Ad.3.W ramach prowadzonej działalności  do dnia 30.06.2013r. zakład nasz ponosił koszty wywozu nieczystości  z administrowanych zasobów.Podstawą  ponoszenia  kosztów   były  zawarte  umowy  pomiędzy  firmą  wywozową  a naszym  zakładem.  Na  pokrycie  tych  kosztów  zakład  miał  przychody  ,  obciążając  za wywóz nieczystości stałych wszystkich mieszkańców ceną wynikającą  z poniesionych kosztów.  Z dniem 1 lipca 2013r. weszła w życie ustawa o opłacie  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należna na rzecz gminy, przy czym jest to opłata na cele publiczne,mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. ZGM Hajnówka,   działający na bazie obowiązujących przepisów prawnych   nie miał  możliwości    do   złożenia  jednej  deklaracji     opłaty  za   gospodarowanie  odpadami komunalnymi  w ramach prowadzonej  działalności,   i  nie  mógł  przyjmować opłat  na bieżący  rachunek  bankowy  podstawowej  działalności  zakładu,  gdyż  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wynikają z działalności zakładu.Z  uwagi  na  to,   że  zakład,  oprócz  ogólnych  przepisów   prawa  w  tym  zakresie, zobowiązany jest  stosować   również  przepisy  prawa miejscowego,   i  jako  zarządca 



dostarczył druki deklaracji będące załącznikiem  do uchwały Nr XXII/162/12 z dnia 28 listopada  2012r.  Rady   Miasta  Hajnówka  dla  poszczególnych  lokali  mieszkalnych administrowanych zasobów celem  zadeklarowania  przez każde gospodarstwo domowe wysokości  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  oraz  na  bieżąco monitorował ich wpływ do zakładu. Opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi przyjmowane są za pośrednictwem banku na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, prezentowany wyżej. Dla wszystkich lokali mieszkalnych  wydawane były  na bieżąco blankiety płatnicze. 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią   dochód gminy.Środki zgromadzone na tym wydzielonym rachunku bankowym przekazywane są do Budżetu Gminy Miejskiej  Hajnówka w terminach ustalonych Uchwałami Rady Miasta Hajnówka w wysokości zebranych wpłat od mieszkańców. Wpłacane przez mieszkańców kwoty nie stanowią należności zakładu, są  one tylko w ewidencji zakładu budżetowego poza działalnością zakładu ,stąd też identyfikacja wpłat była możliwa  tylko poprzez wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy.W związku z tym, iż  w dochodzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  osób,  które  zalegają  z  płatnościami  stosuje   się  przepisy  ustawy  Ordynacja Podatkowa,   której  podstawą  do  dochodzenia  zaległości  jest  złożona  deklaracja  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   przez   każde  gospodarstwo  domowe  z zasobów administrowanych przez ZGM.Należy  również  zauważyć,  iż  realizacja  zadań  własnych  gminy  przez  własny samorządowy zakład budżetowy nie tworzy   stosunku prawnego  ,  lecz działa w jej  imieniu jako wyodrębniona  jednostka organizacyjna.
Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2014r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku  w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  z  dnia  17  stycznia  2015r)  
zmieniono  brzmienie   art.  1a  ust.  3   ustawy  z  dnia 13 września  1996r.  o  utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 i1593),  od dnia 01.04 .2015r. 
zakład  wprowadzi  do  działalności  zakładu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi.

Ad.4

 Do  prowadzenia  rachunków  bankowych  zakładu  w  trybie  przeprowadzonego postępowania  na  obsługę  budżetu  Miasta  Hajnówka  i  miejskich  jednostek organizacyjnych w dniu 11.06.2014r.  przez  Burmistrza Miasta  wybrany został Bank PKO BP SA  w Warszawie Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku . Natomiast, jeśli chodzi o przedstawienie umowy zawartej z Bankiem,   zapraszamy Pana serdecznie do siedziby  zakładu, celem zapoznania się z jej treścią. Dodam jednocześnie,   że prowizje opłacane przez zakład za prowadzenie rachunku obsługującego opłaty za odpady komunalne,  są zgodne z zawartą umową i są przedstawione w pkt. Ad.1 

Do wiadomości:1. Urząd Miasta Hajnówka


