
INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
 

SZANOWNI PAŃSTWO 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W praktyce oznacza to, że gmina poprzez firmę wyłonioną w przetargu,  

odbiera odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach niezamieszkałych, do których 

zaliczamy m.in. firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, itp.  

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne jest 

zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli 

nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli pod tym samym adresem znajduje się 

budynek mieszkalny oraz prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest do złożenia dwóch odrębnych deklaracji. 

 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY 

Aby prawidłowo wyliczyć wysokość opłaty należy:  

 1. Obliczyć ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 

uwzględniając minimalne wielkości powstawania odpadów komunalnych  zapisane w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka 

przedstawione poniżej: 

1) szkoły wszelkiego typu oraz przedszkola- 1,1 kg/m-c na każdego ucznia, studenta i 

każdą osobę pracującą, 

2) instytucje publiczne- 4 kg/m-c na każdą osobę pracującą, 

3) lokale handlowe- 0,45 kg/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie, 

4) lokale gastronomiczne- 0,70 kg/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie; dotyczy to 

również ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

5) zakłady usługowe i produkcyjne- 5 kg/m-c na jedną osobę pracującą, 

6) szpital- 32 kg/m-c na każde łóżko, 

7) przychodnie zdrowia- 12 kg/m-c na każdą osobę pracującą, 

8) hotele, pensjonaty i inne miejsca noclegowe- 8 kg/m-c na każde łóżko, 

9) domki letniskowe- 0,10 kg/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie. 
 

Należy pamiętać, że są to wielkości minimalne. Jeżeli na nieruchomości powstaje  więcej 

odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany zadeklarować  ich 

rzeczywistą  ilość. 

 

2. W celu wyliczenia liczby pojemników należy podzielić obliczoną ilość odpadów 

komunalnych przez wagę używanego pojemnika. W regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka, przyjęta została średnia waga pojemników: 

    

   1) pojemnik 120 l - 18 kg     

   2) pojemnik 240 l - 36 kg  

   3) pojemnik 360 l - 54 kg 



   4) pojemnik 1 100 l -120 kg 

   5) pojemnik 7 000 l - KP7 - 800 kg 

 

3. Mając wyliczoną ilość pojemników należy je pomnożyć przez ustaloną przez Radę Miasta 

stawkę opłaty, która będzie zależała od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy nie. 

Premiowana jest postawa proekologiczna – osoby segregujące odpady płacą mniej. Jeżeli 

spełniony zostanie warunek zbiórki selektywnej, to opłaty za poszczególne rodzaje 

pojemników wynoszą: 

    

   1) 14,00 zł - za pojemnik 120 l  

2) 25,00 zł - za pojemnik 240 l  

3) 38,00 zł - za pojemnik 360 l  

4) 80,00 zł - za pojemnik 1 100 l  

5) 500,00 zł - za pojemnik 7 000 l. 

 

Jeżeli odpady będą zbierane bez segregacji, stawki za pojemniki będą wyższe: 

 

1) 22,00 zł - za pojemnik 120 l  

2) 42,00 zł - za pojemnik 240 l  

3) 62,00 zł - za pojemnik 360 l  

4) 132,00 zł - za pojemnik 1 100 l  

5) 825,00 zł - za pojemnik 7 000 l. 
 

PRZYKŁAD I 

Wyliczenie minimalnej, miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych  

ze sklepu o powierzchni użytkowej 40m2 

40 m2 x 0,45 kg/m2 = 18 kg odpadów komunalnych. Taka wielkość odpowiada  

1 szt. pojemnika 120 l, tak więc minimalna miesięczna opłata przy selektywnej zbiórce wynosić 

będzie 14,00 zł. Jeśli natomiast właściciel nie będzie segregował odpadów 22 zł/m-c. 

W przypadku gdy ciężar wyliczonych odpadów będzie inny niż przyjęte średnie wagi dla 

poszczególnych pojemników, ilość pojemników należy określić po zaokrągleniu wg ogólnych 

zasad. 

PRZYKŁAD II  
Wyliczenie minimalnej, miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla zakładu 

produkcyjnego lub usługowego, w którym pracuje 15 osób.  

15 osób x 5 kg/os. = 75 kg odpadów komunalnych miesięcznie.  

Po zaokrągleniu taka ilość odpowiada 4 szt. pojemników 120 l lub 2 szt. pojemników 240 l. 

Opłata miesięczna w przypadku pojemników 120 l wyniesie 56 zł (14,00 zł x 4 szt.) natomiast 

jeżeli przedsiębiorca będzie używał pojemników 240 l wtedy opłata wyniesie 50,00 zł 

(25,00 zł x 2 szt.) pod warunkiem, że odpady będą zbierane selektywnie. Jeśli nie będą 

segregowane, to wówczas opłata miesięczna w przypadku pojemników 120 l wyniesie 88 zł 

(22 zł x 4 szt.) natomiast w przypadku pojemników 240 l opłata miesięczna wyniesie 84 zł  

(42 zł x 2 szt.).  

Uznaje się, że zbieranie odpadów jest selektywne, jeśli z ogółu wytworzonych odpadów 

komunalnych (nie wliczając odpadów zielonych) wysegregowanych zostanie co najmniej 30%  

odpadów w stosunku wagowym w rocznym okresie sprawozdawczym. Jeżeli po okresie 

sprawozdawczym okaże się, że właściciel nie wywiąże się z deklarowanej segregacji, będzie 

ponosił podwyższoną opłatę. 

 



Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w kasie lub na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej (nr konta 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010)  

z góry bez wezwania, za każdy kwartał w terminach:  

 

1. za I kwartał do 15 lutego danego roku, 

2. za II kwartał do 15 maja danego roku, 

3. za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,  

4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 
 

GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

Na nieruchomościach niezamieszkałych stosuje się: 

 

1. pojemniki w kolorze zielonym, o pojemności od 120 l do 7000 l przystosowane do 

odbioru specjalistycznym samochodem, 

 

2. worki do segregacji z napisem „ Gmina Sucha Beskidzka” w kolorach: 

 niebieskim – papier 

 żółtym – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 

 zielonym – szkło 

 brązowym – odpady zielone, bioodpady i odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji 

W przypadku większej ilości odpadów dopuszcza się stosowanie pojemników typu 

IGLOO w kolorach - zielonym, żółtym, niebieskim oraz pojemnik w kolorze brązowym, 

 

3. pojemniki metalowe na żużel i popiół. 

 

Na terenie miasta Sucha Beskidzka znajduje się PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, gdzie można bez dodatkowej opłaty dostarczyć samemu odpady 

wysegregowane.  

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z opracowanym harmonogramem na dany rok. 

 

 

 

 

 
      

           Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 
           ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka 

             tel. (33) 874-95-00, fax (33) 874-95-32 

           info@sucha-beskidzka.pl, www.sucha-beskidzka.pl 
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