
UCHWAŁA NR XXIX/406/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 
3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.). 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„§1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), stanowiące 
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie: 

„§2 Deklaracje, o których mowa w §1 należy złożyć w Urzędzie Miasta Racibórz: 

1) w terminie do 31 marca 2013 r. deklarację określoną w załączniku nr 1, 

2) w terminie do 28 czerwca 2013 r. deklarację określoną w załączniku nr 2 

oraz w terminach określanych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy.”.

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone 
w odrębnej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 4049



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar
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         KOD KRESKOWY nadawany przez system 
           Załącznik nr1 

Do Uchwały Nr XXIX/406/2013 
           Rady Miasta Racibórz  
           Z dnia 22 maja 2013 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KO LOREM 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 
Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zwana dalej ustawą. 

Składający: 
 

 
Formularz przeznaczony dla właścicieli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne położonych na terenie Gminy Racibórz. 

 
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

 
Prezydent Miasta Racibórz 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA 

 
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 
 
B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
                                                                             

OSOBA FIZYCZNA     OSOBA PRAWNA          JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA         
                                                                                 NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMI Ę I NAZWISKO 
 
 
IDENTYFIKATOR REGON  PESEL 

 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyj ny) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

C. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 
GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU  
(lub nr działki ew.) 
 

NR 
LOKALU  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
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I. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

1. Wg ewidencji dostępnej w zasobach organu na terenie w/w nieruchomości zameldowanych jest  
       osób. 

 
2. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej  

w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
………………………… 
(należy podać liczbę mieszkańców) 
 
 
Uzasadnienie różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych: 
 
 
 
 
 
 

3. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie nieruchomości będą przekazywane w sposób:  

 Selektywny 

 Zmieszany 
 

4. Zgodnie z deklaracją, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość i sposobu 
przekazywania zgromadzonych odpadów, wymiar opłaty kwartalnej z tytułu zagospodarowania 
odpadów wynosi:  

 
 

lp liczba osób liczba miesięcy stawka* opłata roczna 

1 8 15 22 29 

2 9 16 23 30 

3 10 17 24 31 

4 11 18 25 32 

5 12 19 26 33 

6 13 20 27 34 

7 14 21 28 35 

   suma 

36 

 
 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 36 podzielona 
przez cztery)  wynosi …….….…. zł 
 (słownie złotych……………………………………………………………………………………..) 
 
*w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 a 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji), 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
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II. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
  

1. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie nieruchomości będą przekazywane  
w sposób:  

 Selektywny 

 Zmieszany 
 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone są: 

 
 

lp liczba pojemników pojemność stawka *        opłata roczna 

37 39 41 43 45 

38 40 42 44 46 

   suma 

47 

 
 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 47 podzielona przez 
cztery) wynosi …….….…. zł 
(słownie złotych……………………………………………………………………………………………….) 
*w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 a 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji), 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
III. Dotyczy wła ścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą (o której 
mowa w pkt I), a w części nieruchomość niezamieszkałą (o której mowa w pkt II) 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne 
powstają w sposób określony w pkt I i II (w takim przypadku należy wypełnić część I i II) 
 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …….….…. zł * 
(słownie złotych……………………………………………………………………………………………….) 
*suma opłat kwartalnych z pkt I-II 

D. Liczba i miejsce pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  

 
Deklaruję wyposażenie nieruchomości w  …….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 
o pojemności 110 l  /1100 l  /7000 l*. Punkt, z którego wywożone są odpady komunalne znajduje się przy 
ul……………………………** 
 
Deklaruję wyposażenie nieruchomości w  …….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów zielonych*** 
Deklaruję wyposażenie nieruchomości w  ……..  sztuk pojemników do gromadzenia żużli i popiołów*** 
 
*     niepotrzebne skreślić 
**   wypełniają mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych oraz zarządcy w zabudowie wielorodzinnej 
***  wypełniają mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
 
…………………………                                                                ………………………………… 
     (miejscowość i data)                                                                               (czytelny podpis) 
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F. ADNOTACJE URZĘDU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U.  z 2005 r. Nr 229. poz. 1954 z późn. zm.) 

2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.  
z 2012 r., poz. 749) 

 
 
Objaśnienia i dodatkowe informacje: 
 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację  do Prezydenta Miasta Racibórz  
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, 

 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację do Prezydenta Miasta Racibórz  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana, 

 
3) Do obliczenia wysokości opłaty kwartalnej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą  

nr XXIV/342/2012Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r., która wynosi: 
 

a) za odpady gromadzone w sposób selektywny: 
9 zł/miesiąc za 1 osobę, 
15 zł za 1 pojemnik 110 l, 
65 zł za 1 pojemnik 1100 l, 
400 zł za 1 pojemnik 7000 l, 
11 zł za worek 80 l 

b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany: 
18 zł/miesiąc za 1 osobę, 
30 zł za 1 pojemnik 110 l, 
130 zł za 1 pojemnik 1100 l, 
800 zł za 1 pojemnik 7000 l, 
22 zł za worek 80 l 
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         KOD KRESKOWY nadawany przez system 
           Załącznik nr 2 

    Do Uchwały Nr XXIX/406/2013 
           Rady Miasta Racibórz  
           Z dnia 22 maja 2013 r.  

 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ 
 

 
Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zwana dalej ustawą. 

Składający: 
 

 
Formularz przeznaczony dla właścicieli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne położonych na terenie Gminy Racibórz. 

 
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

 
Prezydent Miasta Racibórz 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA 

 
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 
 
B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
                                                                                                                                        
 OSOBA                     OSOBA              JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                PEŁNOMOCNIK 
FIZYCZNA               PRAWNA          NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI                                                                
.                                                                               PRAWNEJ 
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMI Ę I NAZWISKO 
 
 
IDENTYFIKATOR REGON  PESEL 

 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyj ny) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

C. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 
GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU  
(lub nr działki ew. 
 

NR 
LOKALU  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
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I. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych 
 
1. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej  

w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
………………………… 
(należy podać liczbę mieszkańców) 
 

2. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie nieruchomości będą przekazywane w sposób:  

 Selektywny 

 Zmieszany 
 
 
 

3 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Stawka opłat określona w Uchwale Rady Miejsckiej  Racibórz 
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*  

1. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C  2. 

Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz 1. Należy pomnożyć przez liczbę w poz,. 2) 3. 

 
 
 
 
*w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 a 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji), 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
II. Dotyczy  nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
  

1. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie nieruchomości będą przekazywane  
w sposób:  

 Selektywny 

 Zmieszany 
 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone są: 

 
 

3  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Pojemość  1. 

Liczba pojemników 2. 

Stawka* 3. 

Miesięczna kwota opłaty (liczbę w poz 2 , należy pomnożyć przez kwotę w poz,. 3)  

 
 
*w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 a 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji), 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
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D. Liczba i miejsce pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  

 
Deklaruję wyposażenie nieruchomości w  …….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 
o pojemności 110 l  /1100 l  /7000 l*. Punkt, z którego wywożone są odpady komunalne znajduje się przy 
ul…………………………… 
 
*     niepotrzebne skreślić 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                                ………………………………… 
     (miejscowość i data)                                                                               (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU 
 
 
 

 
 
 

 
Objaśnienia i dodatkowe informacje: 
 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację  do Prezydenta Miasta Racibórz  
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, 

 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację do Prezydenta Miasta Racibórz  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana, 

 
3) Do obliczenia wysokości opłaty kwartalnej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą  

nr XXIV/342/2012Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r., która wynosi: 
 

a) za odpady gromadzone w sposób selektywny: 
9 zł/miesiąc za 1 osobę, 
15 zł za 1 pojemnik 110 l, 
65 zł za 1 pojemnik 1100 l, 
400 zł za 1 pojemnik 7000 l, 
11 zł za worek 80 l 

b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany: 
18 zł/miesiąc za 1 osobę, 
30 zł za 1 pojemnik 110 l, 
130 zł za 1 pojemnik 1100 l, 
800 zł za 1 pojemnik 7000 l, 
22 zł za worek 80 l 
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Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej 
WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA SAMODZIELNYCH LOKALI W ZABUDOWIE 
WIELORODZINNEJ (OPŁATY OBLICZANE S Ą DLA KA ŻDEGO LOKALU 
ODDZIELNIE)  

Numer załącznika 

Ulica i nr domu  Kod pocztowy  

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu) Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu) Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu)  Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu) Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu)  Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu) Opłata (zł/miesiąc  

 

OZNACZENIE LOKALU   

Numer lokalu mieszkalnego  28.Rodzaj gospodarstwa domowego  Opłata (zł/miesiąc  

 

Numer lokalu mieszkalnego  32.Rodzaj gospodarstwa domowego  Opłata (zł/miesiąc  

   

OZNACZENIE LOKALU     

Numer lokalu mieszkalnego  Imię i Nazwisko (Nazwa Podmiotu) Opłata (zł/miesiąc  
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