
ŀInstrukcja wypełniania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieruchomości niezamieszkałe 

Zagadnienia ogólne 

1. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Racibórz obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach niezamieszkałych również zostaje przejęty przez Miasto Racibórz. 

2. Oznacza to, że firmy, przedsiębiorcy i instytucje działające na terenie miasta Racibórz również składają 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. W imieniu prowadzących działalność gospodarczą w lokalu użytkowym deklarację do Urzędu Miasta Racibórz 

składa zarządca lub administrator budynku, w którym znajduje się ten lokal. W takim przypadku użytkownicy 

lokali powinni złożyć w/w deklarację w terminie umożliwiającym zarządcom sporządzenie deklaracji zbiorowej z 

danej nieruchomości i złożenie jej do 31 marca 2013r. 

4. Dział I nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, więc w przypadku budynków lub obiektów firm i instytucji 

należy go pominąć. Natomiast w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej w budynku spełniającym 

jednocześnie funkcję mieszkalną w deklaracji należy wypełnić zarówno dział I, II i III części C. 

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych jest 

zależna od charakteru działalności i będzie ponoszona wg. stawki za liczbę i rodzaj pojemników 

przewidzianych dla danej działalności lub obiektu zgodnie z założeniami regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w gminie Racibórz. Stawki za poszczególne rodzaje pojemników są wyszczególnione na końcu 

deklaracji. 

Jak wypełnić dział II deklaracji? 

6. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz ustalono średnie ilości wytwarzanych 

zmieszanych odpadów komunalnych, zależnych od charakteru działalności, tj.:  

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 20 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, studenta i 

pracownika, 

2) dla obiektów handlowych – 80 l miesięcznie na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, 

3) dla lokali gastronomicznych – 40 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne, 

4) dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów – 80 l miesięcznie na każde łóżko, 

5) dla ogródków działkowych – 40 l na każdy ogródek działkowy w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku i 5 l poza tym okresem, 

6) dla cmentarzy – 15 l miesięcznie na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, 

7) dla obiektów rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych – 10 l miesięcznie na każdego korzystającego, 

8) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy z wyłączeniem imprez masowych, wiece, 

zgromadzenia publiczne – 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu publicznym, 

9) dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej – 

40 l miesięcznie na każdego pracownika. 

Dalsze obliczenia wymagają umiejscowienia prowadzonej działalności w powyższym wykazie oraz 

przygotowania wskazanych danych. 

7. W celu wyliczenia wysokości opłaty rocznej należy określić obliczeniową liczbę pojemników zależną od 

ustalonych średnich ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych; tj.: 

1) W przypadku gdy opłata zależy od powierzchni: 

 

2) W przypadku, gdy opłata zależna jest od liczby osób wytwarzających odpady lub miejsc: 

  z tym, że Sp ≥1 

Sp – roczna obliczeniowa liczba pojemników, za które należy uiścić opłatę 

A – pole powierzchni lokalu, obiektu handlowego lub terenu cmentarza 

P0 – ustalona średnia ilość litrów wytwarzanych odpadów zmieszanych przypadająca na jednostkową 

powierzchnię (patrz pkt. 6) 

M – liczba miesięcy dla rozpatrywanego stanu (w przypadku braku zmiany powierzchni użytkowej w ciągu 

roku, podaje się pełny rok 12 miesięcy) 

PP – litraż wybranego rodzaju pojemników, w które zamierza się wyposażyć nieruchomość 

O – liczba osób wytwarzających odpady w rozpatrywanym przypadku lub miejsc zależna od charakteru 

działalności (patrz pkt 6) 



Obliczoną wartość Sp należy zaokrąglić do pełnej liczby pojemników zgodnie z zasadą, jedność ≤ 0,5 w dół, a 

jedność > 0,5 w górę, z zastrzeżeniem, że należy przyjmować co najmniej 1 pojemnik. 

8. Wypełnianie tabeli: 

- w kolumnie liczba pojemników należy wpisać obliczoną wartość Sp zaokrągloną do całości 

- w kolumnie pojemność należy wskazać użytą do obliczeń wielkość Pp 

- w kolumnie stawka należy wybrać właściwą stawkę w zł/miesiąc/za wybrany rodzaj pojemnika, zgodną z 

zadeklarowanym sposobem przekazywania odpadów, która podana jest na końcu deklaracji w zł/miesiąc 

(„selektywny” lit. a; „zmieszany” lit. b). 

- opłatę roczną w kolumnie piątej należy obliczyć wierszami poprzez przemnożenie wartości Sp i stawki 

9. Kolejnym krokiem jest wpisanie pod tabelą wartości opłaty kwartalnej. 

P r z y k ł a d y  p r z y  za ł o ż e n i u  s e g r e g a c j i  o d p a d ó w :  

a. Sklep spożywczy o powierzchni 60m
2
, w którym łącznie pracuje 7 osób: 

 

Sp= (60x0,1x80x12)/110=52,36 

 

∼ 52 szt. x 15 zł = 780 zł 

 

 

Wysokość opłaty kwartalnej: 780 zł / 4 = 195,00 zł 

b. Warsztat samochodowy, właściciel, 2 pracowników na cały etat, 1 pracownik na pół etatu oraz uczeń 

pracujący dwa dni robocze przez 9 miesięcy: 

 

 

Sp= [(4x40x12)+(1x40x9)]/110=20,73 

 

∼ 21 szt. x 15 zł = 315 zł 

 

Wysokość opłaty kwartalnej: 315 zł / 4 = 78,75 zł 

c. Zakład pracy zatrudniający 450 pracowników produkcyjnych na stałe, 80 pracowników biurowych oraz 55 

pracowników na umowę zlecenie pracujących sezonowo od maja do października: 

 

Sp= [(530x40x12)+(55x40x6)]/1100 = 

267600/1100 = 243,27 

∼ 243 szt. x 65 zł = 15795 zł 

 

Wysokość opłaty kwartalnej: 15795 zł / 4 = 3948,75 zł 

d. Działalność gospodarcza – biuro projektowe prowadzone przez właściciela z siedzibą w budynku 

jednorodzinnym będącym jednocześnie miejscem zamieszkania właściciela z rodziną, łącznie zamieszkują 3 

osoby dorosłe (w takim przypadku uzupełnia się dział I, II i III deklaracji): 

 

3 os. x 12 miesięcy x 9 zł = 324 zł  

 

Sp= (1x40x12)/80 = 6 

∼ 6 szt. x 11 zł = 66 zł 

 

 

 

Wysokość opłaty kwartalnej: (324 zł + 66 zł) / 4 = 97,50 zł – dział III deklaracji 

Część D deklaracji dotyczy liczby i miejsca usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 

Uwaga! Obliczeniowa liczba pojemników nie musi być tożsama z liczbą pojemników, w którą faktycznie zostanie 

wyposażona nieruchomość. Oznacza to, że w części D deklaracji podać należy faktyczną liczbę i rodzaj pojemników, 

które firma wywozowa będzie opróżniać. Natomiast w części C deklaracji należy obliczyć teoretyczne 

zapotrzebowanie roczne na pojemniki, niezbędne do wyliczenia opłaty. 

lp liczba 

pojemników 

pojemność stawka* opłata roczna 

37 52          39       110         41  15 zł            43  780 zł            45 

   suma 
 780 zł            47 

lp liczba 

pojemników 

pojemność stawka* opłata roczna 

37 21          39       110         41  15 zł            43  315 zł            45 

   suma 
 315 zł            47 

lp liczba 

pojemników 

pojemność stawka* opłata roczna 

37 243          39       1100       41  65 zł     43  15795 zł        45 

   suma 
 15795  zł      47 

lp liczba osób liczba miesięcy stawka* opłata roczna 

1 3          8    12            15 9 zł            22 324  zł            29 

   suma 
324  zł            36 

lp liczba 

pojemników 

pojemność stawka* opłata roczna 

37 6          39 80             41 11  zł     43 66  zł           45 

   suma 
66 zł             47 


