Instrukcja wypełniania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nieruchomości zamieszkałe
Zagadnienia ogólne
1. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu nieruchomości. Zgodnie z definicją w ustawie przez właściciela
nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowania, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Oznacza to, że w imieniu mieszkańców zasobów wielorodzinnych i wielolokalowych deklarację do Urzędu
Miasta Racibórz składają odpowiednio zarządcy wspólnot mieszkaniowych lub Zarząd Wspólnoty, Miejski
Zarząd Budynków, Spółdzielnie Mieszkaniowe, administratorzy budynków (nazywani dalej w instrukcji
zarządcami). Natomiast mieszkańcy takich budynków powinni złożyć deklarację odpowiednio w/w w terminie
umożliwiającym zarządcom sporządzenie deklaracji zbiorowej z danej nieruchomości i złożenie jej w wymaganym
terminie tj. do 31 marca 2013r. Zarządcy oczekują na deklarację do 15 marca 2013r. po tym terminie sporządzą
deklarację zbiorową na podstawie posiadanych w ewidencji danych.
2. Na jedną nieruchomość (nr domu, budynku) powinna zostać złożona co najmniej jedna deklaracja – wtedy obejmuje
liczbę wszystkich osób zamieszkałych. Jeśli na daną nieruchomość składane są więcej niż jedna deklaracja to suma
osób na składanych deklaracjach odpowiada liczbie osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
3. W Raciborzu opłata za odpady będzie ponoszona wg stawki na miesiąc od osoby, która wynosi 9 zł przy selektywnej
zbiórce. Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”. Opłatę należy wnosić co kwartał począwszy od 1 lipca 2013r. w terminach do 15 dnia miesiąca
po kwartale, którego dotyczy tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca, na rachunek Urzędu Miasta
Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta. Pamiętaj
o uiszczeniu pierwszej opłaty do dnia 15 października 2013r., zgodnie z zadeklarowaną wysokością.
Jak wypełnić deklarację?
W części A należy określić okoliczność złożenia deklaracji. Pierwszą deklarację składa się w przypadku:
• Do dnia 31 marca 2013r. wszyscy zobowiązani do złożenia deklaracji w związku z wejściem w życie zmian
przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Racibórz;
• W terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości;
W części B należy podać dane osoby składającej deklarację, która tym samym deklaruje obowiązek uiszczania opłaty
za zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości.
W części C należy zamieścić dane nieruchomości, na której powstają odpady.
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych (domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
blokach, kamienicach, itp.) spełniających wyłącznie funkcję mieszkalną, w celu wyliczenia wysokości opłaty należy
wypełnić tylko dział I.
2. Punkt 1 określa liczbę osób zameldowanych zgodnie ze stanem w dniu składania deklaracji. Określa się liczbę osób
zameldowanych na stałe i tymczasowo.
3. W punkcie 2 należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, a tym samym
wytwarzających odpady komunalne.
4. Jeśli liczba osób w punktach 1 i 2 jest różna należy w uzasadnieniu podać tego przyczyny, w tym, miejsca
zamieszkania osób zameldowanych, a nie mieszkających.
5. W punkcie 3 należy określić sposób gromadzenia i przekazywania wytworzonych odpadów. W przypadku
wysegregowania z wytworzonych w danym gospodarstwie domowym odpadów surowców wtórnych (papieru, szkła,
plastiku i metali), wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych,
popiołów i żużli, zużytych opon, gruzu i innych odpadów budowlanych oraz innych odpadów, należy zaznaczyć
sposób „selektywny”. W przypadku oddawania (lub wyrzucania do kontenera wspólnego w zabudowie
wielorodzinnej) powstałych odpadów na nieruchomości w jednym pojemniku (worku) bez ich segregacji należy
zaznaczyć sposób „zmieszany”. Stawka opłaty za przekazywanie odpadów w sposób selektywny jest znacznie niższa
od stawki za brak segregacji (patrz objaśnienia i dodatkowe informacje na końcu deklaracji). Miasto zapewni odbiór
14 frakcji odpadów ujętych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
6. W punkcie 4 należy dokonać samodzielnie wyliczeń wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów z danej
nieruchomości. Do obliczeń należy wziąć pod uwagę pełny rok kalendarzowy. Należy ustalić ile osób będzie
mieszkać (przebywać) w poszczególnych miesiącach roku na danej nieruchomości. Odejmować można miesiące,
dla których posiada się potwierdzenie przebywania w innym miejscu np. meldunek tymczasowy. Sumarycznie
wykazać liczbę osób, których przebywanie przewiduje się dla takiego samego czasu. Suma osób w kolumnie drugiej
powinna odpowiadać liczbie osób zamieszkałych podanych w punkcie 2 działu I części C deklaracji. W kolumnie
czwartej należy wpisać stawkę zgodną z zadeklarowanym sposobem przekazywania odpadów, która podana jest na
końcu deklaracji w zł/miesiąc na 1 osobę („selektywny” lit. a; „zmieszany” lit. b). Opłatę roczną w kolumnie piątej
należy obliczyć wierszami poprzez przemnożenie liczby osób, miesięcy, w których przebywają na terenie danej
nieruchomości i stawki (np. w wierszu 1 wartości odpowiednich pozycji tabeli 8x15x22=29), a następnie
podsumować kolumnę piątą w polu sumy (pozycja 36). Kolejnym krokiem jest wpisanie pod tabelą wartości opłaty
kwartalnej.

Przykłady przy założeniu segregacji odpadów (stawka 9 zł os/miesiąc):
a. rodzina 4 osobowa: dwoje dzieci (niemowlak, 7 latek) i rodzice:
lp

liczba osób
1

liczba miesięcy

4

12

8

15

stawka*

9 zł

opłata roczna
22

suma

432 zł

29

432 zł

36

4 os. x 12 miesięcy x 9 zł = 432 zł

Wysokość opłaty kwartalnej: 432 zł / 4 = 108,00 zł
b. rodzina 3 osobowa: rodzice i dorosłe studiujące dziecko w innym mieście (należy przyjąć, że student
przebywa w domu 4 miesiące):
lp

liczba osób

liczba miesięcy

2
1

1
2

12
4

8
9

15
16

stawka*

9 zł
9 zł

opłata roczna
22
23

suma

216 zł
36 zł

29

2 os. x 12 miesięcy x 9 zł = 216 zł

30

1 os. x 4 miesiące x 9 zł = 36 zł

252 zł

36

Σ 216 + 36 = 252 zł

Wysokość opłaty kwartalnej: 252 zł / 4 = 63,00 zł
c. rodzina 4 osobowa: rodzice (ojciec pracuje na stałe za granicą w domu przebywa 2 miesiące na urlopie),
dorosłe studiujące dziecko w innym mieście oraz babcia przebywająca 6 miesięcy w roku:
lp

liczba osób

1
1
1
1

1
2
3
4

liczba miesięcy

12
2
4
6

8
9
10
11

15
16
17
18

stawka*

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

opłata roczna
22
23
24
25

suma

108 zł
18 zł
36 zł
54 zł
216 zł

29

1 os. x 12 miesięcy x 9 zł = 108 zł

30

1 os. x 2 miesiące x 9 zł = 18 zł

31

1 os. x 4 miesiące x 9 zł = 36 zł

32

1 os. x 6 miesięcy x 9 zł = 54 zł
36

Σ 108+18+36+54 = 216 zł
Wysokość opłaty kwartalnej: 216 zł / 4 = 54,00 zł
d. Dwie osoby dorosłe mieszkające na danej nieruchomości 8 miesięcy w roku, w pozostałym okresie
przebywają w innej miejscowości prowadząc tam działalność turystyczną w sezonie letnim:
lp

liczba osób
1

2

liczba miesięcy
8

8

15

stawka*

9 zł

opłata roczna
22

suma

144 zł

29

144 zł

36

2 os. x 8 miesięcy x 9 zł = 144 zł

Wysokość opłaty kwartalnej: 144 zł / 4 = 36,00 zł
7. Dział II nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych, więc w przypadku budynków mieszkalnych należy go pominąć.
Uwaga! Nie ma możliwości obliczenia opłaty od stawki za poszczególny rodzaj i ilość pojemników na odpady,
w które zamierza się wyposażyć nieruchomość. Taki sposób wyliczania opłaty dotyczy tylko firm, przedsiębiorców,
instytucji i innych obiektów niezamieszkałych.
8. Jeśli na danej nieruchomości jednocześnie mieszkasz i posiadasz zarejestrowaną działalność gospodarczą zapoznaj się
również z instrukcją wypełniania deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych dostępną w Urzędzie Miasta
Racibórz lub na stronie Internetowej www.raciborz.pl w zakładce „ODPADY KOMUNALNE”
9. Część D deklaracji dotyczącą wyposażenia nieruchomości w odpowiedni rodzaj pojemników wypełniają wyłącznie
właściciele budynków jednorodzinnych oraz zarządcy. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych pomijają tę część
deklaracji.
Zdanie pierwsze dotyczy pojemników na odpady pozostałe po segregacji oraz zmieszane. Należy podać ilość
pojemników, wybrać odpowiednią pojemność oraz wskazać punkt adresowy ustawienia pojemników. Jeśli
na nieruchomości, której dotyczy deklaracja nie ma możliwości ustawienia pojemników, bądź przewidujemy wspólny
pojemnik z sąsiadem należy wskazać miejsce usytuowania pojemnika. W przypadku, umieszczenia pojemników
na terenie innej nieruchomości zasady należy uzgodnić z właścicielem tej nieruchomości.
W dalszej części mieszkańcy budynków jednorodzinnych określają zamiar wyposażenia nieruchomości w pojemniki
do gromadzenia odpadów zielonych i pojemniki do gromadzenia żużli i popiołów oraz określają liczbę tych
pojemników.
Pojemniki brązowe o pojemności 110l na odpady zielone będą bezpłatnie użyczane mieszkańcom (do wyczerpania).
W przypadku pojemników na żużle i popioły (metalowy, oznaczony czerwonym pasem o szerokości min. 30 cm)
będzie możliwość ich wydzierżawienia od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

