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Liczba dziennik' Jq Ą Ó
(za potwierdzeniem odŁgruŁ .:1?ZwĘ q)

wysokość opłaty za gospodarowanie. odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 99 w Piekarach Sląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 9 ,l20,00 zł (120 osób, stawka 76,00 złlos.)

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci położonej
pny ul. Skłodowskiej 97 w Piekarach Sląskich za miesiąc:

Piekary Śląskie, 1 5.03.2023r,

yI

ia Mieszkaniowa
1, Leśna 22

41-940 Piekary Śtąskie
NlP: 6530000293

DĘCYZJA nr 36/2023

Na podstawie ań, 207 § 1 i ań, 21 § 1 pkt,1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29
sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z2022 r,, poz,2651 z późn. zm.) w związku z ań. 6ka ust. 3 ustawy z dnia
13września 1996 r. o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (t.j. Dz. U. z2022r., poz. 2519
z pożn. zm.), Uchwały nr XLl/462l21 z dnia 21 pażdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospcdai,owanie odpadami komunalnymi i [Jchulały Rady Miasta Piekar"y Śiąskie nr XX[X/36,1/,16
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

wysokość opłaty za gospodarowanie 
"oo:!'"";''"T"munalnymi 

dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 117 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r, w kwocie 10 564,00 zł (139 osób, stawka 76,00 złios,)

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy,ul, Skłodowskiej 115 w Piekarach Śląskich ża miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 9 804,00 zł {129 osób, stawka 76,00 złlos.)

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dIa nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 109 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r, w kwocie 3 800,00 zł (50 osób, stawka 76,00 złlos,)

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ut. Skłodowskiej 107 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 3 724,00 zł (49 osób, stawka 76,00 złlos,)

wysokośó opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 105 w Piekarach Sląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 3 800,00 zł (50 osób, stawka 76,00 złlos,)

wysokość opłaty za gospodarowanie.odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 103 w Piekarach Sląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 4 256,00 zł (56 osób, stawka 76,00 złlos.)

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul, Skłodowskiej 101 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 10 108,00 zł ('l33 osoby, stawka 76,00 złlos.)

- luty 2023 r, w kwocie 7 220,00 zł (95 osób, stawka 76,00 złlos.)



WysokoŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 95 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 6 460,00 zł (85 osób, stawka 76,00 złlos.)

wysokoŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 93 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 7 752,00 zł (102 osoby, stawka 76,00 złlos.)

wysokoŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. §kłodowskiej 91 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 6 384,00 zł (84 osoby, stawka 76,00 złlos.)

wYsokoŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 89 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 6 308,00 zł (83 osoby, stawka 76,00 złlos.)

wYsokoŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej
przy ul. Skłodowskiej 87 w Piekarach Śląskich za miesiąc:
- luty 2023 r. w kwocie 6 232,00 zł (82 osoby, stawka 76,00 złlos.)

uzasadnienie
Zgodnie zań,, 165 § 1 i2 ustawy Ordynacja podatkowa zdnia 29 listopada 1997 r, (zwanej

dalej OP) wzwiązku zań. 6ka ust. 2 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i Porządku w gminach (zwanej dalej UCPG), pismem z dnia 02.02.2023 r., które zostało dor§czone
dnia 06.02,2023 r. (na zwrotce data 06.01 ,2023 r, organ uznał jako oczywisty błąd pisarski strony),
strona została poinformowana o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty z,a
g9sPodalowanie odpadami komunalnymi. W piśmie z dnia 24,02.2023 r., które zostało doręcŻone
28.02.2023 r. poinformowano stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

SpÓłdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości połozonych przy ul. Skłodowskiej
117 oraz Skłodowskiej 1'15 w Piekarach Ś|ąskich, oznaczonych ewidencyjnie jako aŹiałxa nr 4734117Ż
dla ktprych Sąd Rejonowy w Tarnowskich Gorach prowadzi księgę wieczystą ńr GLlT/00072235to,

Spółdzielnia IVieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości połozonych przy ul, Skłodowskiej
109, Skłodowskiej 107, Skłodowskiej 105 oraz Skłodowskiej 103 w Piekaraih śląskich, o.naczonycń
ewidencyjnie jako działka nr 4647l172 dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowjdzi
księgę wieczystą nr GL1 T/0006765017.

SpÓłdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości połozonych przy u|. Skłodowskiej
101 oraz Skłodowskiej 99 w Piekarach Śląskich, oznaczonych ewidencyjnielako działka nr 4635tl7Ź
dla ktÓry_ch Sąd Rejonowy w Tarnowskich Gorach prowadzi księgę wieczystą nr GLlT/00o6764gt7.

SPÓłdzielnia Mie_szkaniowa jest właścicielem nieruchomości połozonych przy ul. Skłodowskiej
97 oraz Skłodowskiej g5 w P|ekarach Śląskich, oznaczonych ewidencyjnie jako' daałka nr 4633117Ź
dla który_ch Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą-nr GLlT/0006764810.

SPÓłdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości połozonych przy ul. Skłodowskiej
93, Skłcdowskiej 9'1, Skłodov"skiej 89 oraz Skłodovlskiej 87 w Piekaracń śląstich, oznaczonycń
ewidencYjnie jako działka nr 46361172 dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskión Górach prowjd.i
księgę wieczystą nr GL1 T/00067647 t3.

Zgodnie z ań. 6ka ust. 1 UCPG, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadow komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne
PrzYjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powia'oamia Ó tym wojta,
burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchómości.

Punkt gromadzenia odpadów (PGO) przy ul. Skłodowskiej (dz. nr 4734/172) z którego
ko rzystaj ą m i eszka ń c y n i er u c h o m o ś c i S kło d ow s ki ej 1 1 7, S kłoóow s k i ej 1 1 5

W dniu 02.02.2023 r, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnój Sp. z o.o, w piekarach
Śląsklch - firmy odbierającej oOpady komunalne, podczas odbioru odpadów stwierdził niedopełnienie
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na punkcie gromadzenia odpadow
zlokalizowanym przy ul. Skłodowskiej (nr geodezyjny działki 4734t172) iv piekarach śląskich,z ktÓrego korzystają mieszkańcy nieruchomości przy ut. Skłooowskiej 117 oraz Skłodowskiej tts.
NiePrawidłowości w segregacji stwierdzono w pojemniku na odpady zmleszane, w którym znĄdowały
się odPadY z Ńtorzyw sztucznych oraz papier. W pojemniku na odpady biodegradowaine znajoowały



się odpady z tworzyw sztucznych. W pojemniku na papier stwierdzono obecność odpadów ztworzYw
sriucznyc-h. W tej sytuacji tut. Organ uznał,iż zaistniały przesłanki faktyczne i prawne do wszczęcia,
na podŚtawie ań. 6ka ust, 2 UCPG, postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo firma odbierająca odpady komunalne
poinformowała Zarządcę budynkow o niedopełnieniu prawidłowej segregacji przez mieszkańcow ww.

nieruchomości.
W toku postępowania administracyjnego organ ustalił następujące fakty:

- w dniu og,O2,2O23 r. pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdził nieprawidłowoŚci
w pojemniku na odpady zmieszane olaz w pojemniku na odpady biodegradowalne, w których
znajdowały się odpady zŃorzyw sztucznych oraz papier.
_ w dniu 16.o2.2o23 r. pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdził nieprawidłowoŚci
w pojemniku na odpady zmieszane, w ktorym znajdowały się odpady z papieru, ze szkła, tworzywa
sztuczne oraz odpady biodegradowalne. W pojemniku na tworzywa sztuczne znajdowały się odpady
z papieru. W pojemniku na papier znajdowały się odpady z tworzyw sztucznych oraz tekstylia.
W pojemniku na bioodpady stwierdzono obecność twozyw sztucznych.
- zgo-dnie z art, 190 § 1 OP pismem z dnia 03.02.2023 r., które zostało doręczone 06.02,2023 r. (na

zwiotce data 06.01 .2023 r, organ uznał jako oczywisty błąd pisarski strony) organ zawiadomił
zarządcę budynku o zamiarze przeprowadzenia og|ędzin, W dniu 23.02.2023 r. podczas oględzin
punkiu gromadzenia odpadów mieszczącego się na działce o nr geodezyjnym 47341172

z którego korzystają mieszkańcy irieruchomości Skłodowskiej 117, Skłodowskiej 115 zgodnie ze
złożonymi deklaracjami, stwierdzono nieprawidłowości W pojemniku na odpady zmieszane,
w ktorym znajdowały się odpady z Ńorzyw sztucznych oraz papier. W pojemniku na bioodpady,

w pojómniku 
-na 

papier oraz w pojemniku na szkło stwierdzono natomiast obecność odPadów

z MÓrzyw sztucznych" Na potrzeby _przeprowadzonych oględzin, w ktorych uczestniczyło dwoch
pracowńikow Urzędu Miasta Piekary Śląskie, jeden pracownik firmy odbierającej odpady komunalne

oraz dwoch przedstawicieli zarządcy nieruchomości, sporządzono protokoł z oględzin do ktorego nie

wniesiono zadnych uwag i zastrzeżeń. Dodatkowo do protokołu dołączono dokumentację zdjęciową.

punkt gromadzenia odpadów (PGO) przy ut. Skłodowskiej (dz. nr 4647/17Z) z XĘr9q9
korzystŹją mieszkańcy nieruchomości Skłodowskiej 109, Skłodowskiej 107, Skłodowskiej 105,

Skłodowskiej 103, Skłodowskiej 97, Skłodowskiej 95
W dniu o2.o2,2o23 r. pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp, z o.o. w Piekarach

śląskich - firmy odbierającej odpady komuna|ne, podczas odbioru odpadów stwierdził niedopełnienie

obówiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na punkcie gromadzenia odpadÓw
zlokalizowanym przy u-l. Skłodowskiej (nr geodezylny działki 4647l172) w Piekarach Śląskich,
z ktorego korzystają mieszkańcy nieruchomości pzy ul, Skłodowskiej 109, Skłodowskiej 107,

Skłodowtkiej 105, Skłodowskiej 103, Skłodowskiej 97, Skłodowskiej 95, NieprawidłowoŚci
w segregacji stwierdzono w pojemniku na tworzywa sztuczne, w ktorym znajdowały się odpadY

z pap-ieru. W pojemniku na odpady biodegradowalne oraz w pojemniku na papier znajdowały się
odpady z tworzyw sztucznych. W tej sytuacji tut. Crgan uznał, iż zaistniały przesłanki faktyczne
i prawne do wszczęcia, na podstawie ań. 6ka ust. 2 UCPG, postępowania w sprawie określenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo firma odbierająca odPadY

kómunalne poińformówała Zarządcę budynkow o niedopełnieniu prawidłowej segregacji przez

mieszkańcow ww. n ieruchcmości.
W toku postępowania administracyj nego organ ustaIił następujące fakty

- w dniu 09.02,2023 r. pracownik firmy od bierającej odpady komunalne stwierdził n ieprawidłowości

w poje mniku na odpady zmieszane, w kto rym znajdowały się odpady z twozyw sztuczn ych, metal

oraz papier, W pojemniku na odpady biodeg radowalne stwierdzono obecność tworzyw sztucznych,
W pojemniku na odpady ztworzyw sztucznych stwierdzono obecnośc papieru, natomiast w pojemniku

na papier znajd owały się odpady z tworzllw sztucznych
- w dniu 16,02.2023 r. pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdził nieprawidłowości

w pojemn iku na odpady zmieszane, w którym znajdowały się odpady z papieru oraz tworzywa

sztuczne, W pojemniku na bioodpady stwierdzo no obecnośc tworzyw sztucznych,
- zgodnie z ań. 190 § 1 OP pismem z dnia 03. 02.2023 r., które zostało doręczone 06.02,2023 r. (na

zwrotce data 06.0'1 .2023 r. organ uznał jako oczywisty błąd pisarski strony) organ zawiadomił

zarządcę budynku o zamiarze przeprowadzenia oględzin. W dniu 23.02.2023 r, podczas oględzin

punktu gromadzenia odpadów mieszczącego się na działce o nr geodezyjnym 46471172 z którego

korzystają mieszkańcy nieruchomości Skłodowskiej 109, Skłodowskiej 107 , Skłodowskiej 105,

Skłodowskiej 103, Skłodowskiej 97, Skłodowskiej 95 zgodnie ze złożonymi deklaracjami, stwierdzono

nieprawidłowości w pojemniku na odpady zmieszane, w ktorym znajdowały się odpady z tworzyw

l-



sztucznych oraz papier. W pojemnikach na bioodpady, szkło oraz papier stwierdzono obecność
odpadów z tworzyw sztucznych. Na potrzeby przeprowadzonych oględzin, w ktorych uczestniczyło
dwóch pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie, jeden pracownik firmy odbierającej odpady
komunalne oraz dwóch przedstawicieli zarządcy nieruchomości, sporządzono protokół z oględzin do
którego nie wniesiono zadnych uwag i zastrzeżeń. Dodatkowo do protokołu dołączono dokumentację
zdjęciową.

Punkt gromadzenia odpadów (PGO) pny ul. Skłodowskiej (dz. nr 4635/172) z którego
korzystają mieszkańcy nieruchomości Skłodowskiej 101, Skłodowskiej 99, Skłodowskiej 93,
Skłodowskiej 91, Skłodowskiej 89, Skłodowskiej 87

W dniu 02.02.2023 r. pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Piekarach
Śląskich - firmy odbierającej odpady komunalne, podczas odbioru odpadów stwierdził niedopełnienie
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na punkcie gromadzenia odpadow
zlokalizowanym przy ul. Skłodowskiej (nr geodezyjny działki 4635t172) w Piekarach Śląskich,
z ktorego korzystają mieszkańcy nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 101, Skłodowskiej 99,
Skłodowskiej 93, Skłodowskiej 91, Skłodowskiej 89, Skłodowskiej 87. Nieprawidłowości w segregacji
stwierdzono w pojemnikach na odpady zmieszane, w których znajdowały się odpady z papieru oraz
odpady poremontowe (płyty kańonowo-gipsowe). W pojemniku na odpady biodegradowalne oraz
w pojemniku na szkło znajdowały się odpady ztworzyw sztucznych. W tej sytuacji tut" Organ uznał, iż
zaistniały przesłanki faktyczne i prawne do wszczęcia, na podstawie ań. 6ka ust. 2 UCPG,
postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo firma odbierająca odpady komuna|ne poinformowałaZarządcę budynków o niedopełnieniu
p rawi dłowej se g reg acj i przez mieszkań cow ww. n ieru ch om ości.

W toku postępowania administracyjnego organ ustalił następujące fakty:
- w dniu 09,02.2023 r. pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdził nieprawidłowości
w pojemnikach na odpady zmieszane, w ktorych znajdowały się odpady z tworzyw sztucznych, papier,
odpady poremontowe (listwy przypodłogowe) oraz odpady biodegradowalne (trawa). W pojemniku na
odpady biodegradowalne, szkło orazpapier stwierdzono obecnośc odpadow ztworzyw sztucznych
- w dniu 16.02,2023 r. pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdził nieprawidłowości
w pojemnikach na odpady zmieszane, w których znajdowały się odpady z papieru, tworzywa sztuczne
oraz szkło. W pojemniku na papier oraz w pojemniku na bioodpady znajdowały się odpady z tworzyw
sztucznych. W pojemniku na szkło stwierdzono natomiast odpady ztworzyw sztucznych oraz papier,
- zgodnie z art. 190 § 1 OP pismem z dnia 03.02,2023 r., które zostało doręczone 06.02,2023 r, {na
zwrotce data 06.01 .2023 r. organ uznał jako oczywisty błąd pisarski strony) organ zawiadomił
zarządcę budynku o zamiarze przeprowadzenia oględzin. W dniu 23.02,2023 r. podczas oględzin
punktu gromadzenia odpadów mieszczącego się na działce o nr geodezyjnym 46351172 z którego
korzystają mieszkańcy nieruchomości Skłodowskiej 101 , Skłodowskiej 99, Skłodowskiej 93,
Skłodowskiej 9'1, Skłodowskiej 89, Skłodowskiej 87 zgodnie ze złożonymi dek|aracjami, stwierdzono
nieprawidłowości w pojemnikach na odpady zmieszane, w których znajdowały się odpady z tworzyw
sztucznych, papier oraz bioodpady. W pojemniku na bioodpady stwierdzono obecnośc odpadów
z tworzyw sztucznych oraz papier. W pojemniku na papier stwierdzono natomiast obecnośc odpadow
ze szkła oraz odpady poremontowe (tapety). Na potrzeby przeprowadzonych oględzin, w ktorych
uczestniczyło dwoch pracownikow Urzędu Miasta Piekary Sląskie, jeden pracownik firmy odbierającej
cdpady komunalne oraz dwóch przedstawicieii zarządcy nieruchomości, sporządzono protokoł
z oględzin do którego nie wniesiono zadnych uwag i zastrzeżeń. Dodatkowo do protokołu dołączono
dokumentację zdjęciową.
- podsumowując w trakcie postępowania administracyjnego dokonano trzech kontroli oraz jednej
kontroli wstępnej, Na wszystkich trzech punktach gromadzenia odpadów z ktorych korzystają
mieszkańcy nieruchomości mieszczących się przy ul. Skłodowskiej 117, 115, ,109, 107 , 105, 103, 101,
99, 97, 95, 93, 91, 89, 87 w kazdej z tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych. W pojemnikach na odpady zmieszane znajdowały się czyste
opakowania z tworzyw sztucznych, czystego szkła, papieru, odpady poremontowe oraz odpady
biodegradowalne. W pojemnikach do selektywnejzbiórki odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło
oraz papier stwierdzono liczne nieprawidłowości w segregacji ww. frakcji odpadów. Można zatem
stwierdzic, ze niezgodności w prawidłowej zbiorce odpadów komunalnych nie są incydentalne lecz
powtarzają się notorycznie.

Zgodnie z ań. 6ka ust. 3 UCPG wojt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze
decyĄi, wysokośc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadow komuna|nych, stosując
wysokośc stawki opłaty podwyźszonej, o której mowa w ań, 6k ust, 3 tejze ustawy. Zgodnie



z dyspozycją ań. 6k ust. 3 UCPG, rada gminy określi stawki opłaty podwyzszonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jezeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie nizszej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż
czterokrotna wysokośc stawki ustalonej przezradę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w ań.
6j ust. 3b tejze ustawy,

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona na podstawie
Uchwały nr XLll462l21 z dnia 28 pażdziernika 2021 r. Stawka podwyższona opłaty w wysokości
dwukrotności stawki podstawowej wynosi 76 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jezeli właściciel
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.

W związku z powyższym miesięczną opłatę określono w wysokości stanowiącej iloczyn liczby
osob zamieszkujących nieruchomośc oraz podwyższonej stawki opłaty. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego.

Ponadto informuję, ze właściciel nieruchomości powinien samodzielnie wyliczyc różnicę
pomiędzy określonymi w decyzji opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a dokonanymi
w poszczegolnych miesiącach wpłatami oraz w przypadku upływu terminu płatności w/w opłat, od
powstałej zaległości właściciel powinien samodzielnie naliczyć odsetki za okres od dnia następnego
po dniu upływu terminu płatności, włącznie do dnia wpłacenia opłaty. Nieuregulowanie wyżej
określonych należności spowoduje ich ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z art,. 139 § 1 OP załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania
dowodowego powinno nastąpió bez zbędnej zwłoki, jednak nie poźniej niz w ciągu miesiąca, a sprawy
szczegolnie skomplikowanej - nie później niz w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji,

pouczenie
od niniejszej decyzji pzysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium

odwoławczego w Katowićach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji, za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Stosownie do treści ań. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od niniejszej decyzji powinno

zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywac dowody uzasadniające to żądanie,

Stosownie do ań. 239a ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. decyzja
nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyĄi nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z postanowieniami arl.210 § 2a Ordynacji Podatkowej informuję o odpowiedzialności
karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciąźenie lub

uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku
wynikającego z tej decy4i.
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1.

KLAUZULA lNFORMACYJNA

zgodnjezań,'14Usl,1i2ogólnegorozpouądzeniaoochroniedanychnr20l6/679zdnia27kwietnia2016l.(dalejRoDo),infomujęlż:

bip.piekary.pl;

siedziby Administratora wskazany powyżej, Jakakolwiek żmiana osoby wyznaczonej na lnspeklora ochrcny danych nie będzje Wpływała na Wskazane sposoby kontaklu.
Pani/Pana dane będą pżetważane w następujących celach i zqodnie z następującymi podstawami prawnymi:
dane zwykłe:

usławy z dnia 29 sieĘnia 1997r, ordynacja podatkowa oraz na podstawie ad, 6 usl, 1, lil c i e RoDo,
Puetwauane będą naslępujące kalegorie Pani/Pana danych osobowych] imię nazwisko, pesel, dane adresowe, numer lelefonu, adres e,mail,

§|asKle,

systemU Wspomaoania zażądzania lMiastem - system oTAGo,

prekary §ląskle,

instfukcji w §prawie oĘanizac]'i i zakresu działania a.chiwów zakładowych. okres pżechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany pżepisów paawa.

wniesienia spżeciwu Wobec puetważania. Wcelu skożyslania z W, należy skontaktować s'ę z admjnislratorem lub lnspeklorem ochrony Danych.
Administralor danych osobowych, na mocy ań, 1 7 ust. 3 lit. b RoDo, ma prawo odmówić usunięcia Panj/Pana Clanych osobowych,

zoslały naru§żone.

konircli,
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykożystywane do zaltomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa W ad, 22,
Pani/Pana adres pocżly elektronicznej lub numertelefonu 0eśli podano), może zostaĆ wykożystany do konlaktu w służbowych celach infomacyjnych lub wyjaśniających,
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