PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę na terenie Cieszyna
- nie zapomnij o
 obowiązku właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi!
Jakie rodzaje odpadów powstają w firmie?

ODPADY POWSTAJĄCE W FIRMIE
Odpady komunalne powstałe w związku
z bytowaniem pracowników / klientów
• opakowania po spożytych

Odpady powstałe w wyniku prowadzonej
działalności (odpady poprodukcyjne)
• odpady z produkcji (kawałki drewna, folii,

posiłkach i napojach,
• środki ochrony osobistej (artykuły
higieniczne, papierowe ręczniki),
• niewielkie ilości makulatury biurowej.

plastiku, styropianu),

• opakowania po materiałach i produktach
(kartony, folie, plastiki),

• artykuły z działalności gastronomicznej
(przeterminowane lub niewykorzystane
artykuły spożywcze).

Odpady komunalne są to odpady, które powstają w związku z bytowaniem na nieruchomości ludzi (np. pracowników lub klientów), które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych o ile nie zawierają odpadów niebezpiecznych.
Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (odpady poprodukcyjne) nie są odpadami
komunalnymi. Odpady te przedsiębiorca powinien przekazać - na podstawie indywidualnej umowy - wybranemu
przez siebie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie z zakresu gospodarowania odpadami.

Na jakich typach nieruchomości może być prowadzona działalność gospodarcza?

NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ FIRMA
Nieruchomość niezamieszkała
SKLEP

Nieruchomość mieszana
LOKALE MIESZKALNE
SKLEP

Nieruchomość niezamieszkała to nieruchomość, na której prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza
(ale również społeczna lub publiczna) i powstają odpady komunalne (np. biura, kancelarie, hurtownie, sklepy,
lokale handlowe, zakłady produkcyjne i usługowe, zakłady karne, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe,
urzędy, instytucje, szpitale, przychodnie, gabinety dentystyczne, gabinety lekarskie, cmentarze, garaże i targowiska, a także hotele, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe i gastronomiczne, obiekty sportowe i rekreacyjne itp.).
Nieruchomość mieszana to nieruchomość, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała (wykorzystywana / użytkowana pod działalność gospodarczą).

Jakie kroki należy podjąć, aby oddać z firmy znajdującej się na terenie nieruchomości niezamieszkałej
lub mieszanej wytworzone przez pracowników lub klientów odpady komunalne?
Działalność gospodarcza prowadzona
na nieruchomości niezamieszkałej
Złożyć do Urzędu
Miejskiego w Cieszynie:
1. deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
oraz
2. pisemną zgodę na przystąpienie do zorganizowanego
przez Gminę Cieszyn systemu
gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza prowadzona
na nieruchomości mieszanej

Zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna i okazać
ww. umowę w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

lub

Burmistrz Miasta Cieszyna ma obowiązek kontrolować posiadanie przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za
odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Złożyć do Urzędu
Miejskiego w Cieszynie:
deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Cieszyn systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Cieszyna znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem: www.um.cieszyn.pl/smieci.

Kto jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie deklaracji?

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością
tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Kiedy i w jakim terminie należy złożyć pierwszą deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Kiedy i w jakim terminie należy złożyć nową deklarację?

Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, w przypadku zmodyfikowania danych w poprzedniej deklaracji - na przykład:
• zawieszenia, zamknięcia działalności, zmiany danych firmy,
• zwiększenia, zmniejszenia liczby worków oraz pojemników,
• zmiany częstotliwości odbioru pojemników oraz rodzajów pojemników.

Skąd można pobrać deklarację?

Formularz deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w punkcie obsługi klienta lub w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 116 bądź ze strony internetowej: www.um.cieszyn.pl/smieci.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

• w formie papierowej - osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
• w formie dokumentu elektronicznego (tzw. e-deklarację) - poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu
ePUAP lub SEKAP, procedura złożenia e-deklaracji dostępna jest na stronie internetowej: www.um.cieszyn.pl/smieci
(zakładka: deklaracje śmieciowe – e-deklaracje).

Jak obliczyć łączną miesięczną deklarowaną wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej i mieszanej?

Od 1 stycznia 2021 r. na wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałej i mieszanej, którą należy podać w części D deklaracji składa się:
• iloczyn liczby pojemników przeznaczanych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, liczby wywozu w ciągu miesiąca oraz
stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika

+

• iloczyn liczby worków 120 l przeznaczonych do
zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych,
odbieranych raz w miesiącu oraz stawki opłaty za worek

W przypadku nieruchomości mieszanej dodatkowo w części C deklaracji należy zadeklarować liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz wypełnić część E deklaracji.

Jak ustalić ilość oraz minimalną pojemność pojemników uwzględniając tygodniowe wskaźniki
nagromadzenia odpadów?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wynoszą odpowiednio dla:
• żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 3 litry na każde dziecko, ucznia, studenta i pracownika, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,
• domów opieki, szpitali, zakładów karnych, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,
• lokali handlowych - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni sprzedaży, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 55 litrów,
• lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, a także dla takich obiektów jak kina,
biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne - 7 litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 55 litrów,
• lokali gastronomicznych, w tym także tzw. ogródków gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce
konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 55 litrów,
• ogrodów działkowych prowadzonych przez stowarzyszenie ogrodowe - 6 litrów na każdą działkę położoną
na terenie ogrodu działkowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 litr poza tym okresem, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów,
• targowisk - 10 litrów na jeden stragan lub inne wyznaczone miejsce do handlu, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 1100 litrów,
• cmentarzy - 15 litrów na 100 m2 powierzchni cmentarza, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
1100 litrów.
W przypadku punktów handlowo-usługowych poza lokalem handlowym, straganów poza targowiskami oraz kiosków
ulicznych i ulicznych punktów małej gastronomii odpady komunalne powinny być zbierane w pojemnikach o pojemności co najmniej 55 litrów – na każdy punkt.
W przypadku zadeklarowania pojemnika o pojemności 55 litrów lub 60 litrów należy zadeklarować częstotliwość
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie.

Gdzie można znaleźć aktualne stawki opłaty?

Przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej Cieszyna stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik o określonej pojemności oraz worek o pojemności 120 l można znaleźć
na stronie internetowej: www.um.cieszyn.pl/smieci.

Jakie są odstępstwa od ponoszenia opłaty za odpady komunalne i w jaki sposób należy o tym
poinformować Urząd?
•

działalność gospodarcza zarejestrowana jest w miejscu zamieszkania, a prowadzona jest faktycznie poza tym
miejscem i tam uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części niezamieszkałej,
• w części własnego mieszkania prowadzona jest np. obsługa biurowa działalności, sprzedaż internetowa
(nie ma wydzielonej części mieszkalnej pod działalność gospodarczą).
Informację należy zamieścić w części H deklaracji bądź poinformować o tym fakcie pisemnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Jakie grożą konsekwencje w przypadku braku realizacji obowiązku gospodarowania odpadami
komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Burmistrz Miasta Cieszyna:
• w sytuacji braku umowy na odbiór odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:
- może nałożyć karę grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- wydaje decyzję administracyjną nakazującą wykonanie tego obowiązku na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• w sytuacji braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości mieszanej:
- może nałożyć karę grzywny na podstawie art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie
art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czy jest obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych?

Tak, jest to wymóg powszechnie obowiązujący na terenie całego kraju. W deklaracji należy zadeklarować selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych poprzez podanie wysokości stawki opłaty za pojemnik i worek, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na nieruchomości Burmistrz Miasta Cieszyna określi, w drodze decyzji wysokość opłaty stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Jak oznakować pojemniki?

Pojemniki należy oznakować nazwą firmy oraz adresem nieruchomości. W przypadku nieruchomości mieszanej
odpady komunalne powinny być zbierane w odrębnych pojemnikach dla części zamieszkałej i dla części niezamieszkałej.

Jakie są przykładowe pojemniki?

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być zbierane wyłącznie w typowych i spełniających
techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne o pojemności 55 litrów, 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 5000 litrów,
7000 litrów, 10 000 litrów, spełniających wymagania Polskich Norm.

Skąd można pobrać worki do selektywnej zbiórki oraz kody kreskowe?

Worki oraz kody kreskowe (służące do identyfikacji nieruchomości, z której pochodzą worki z surowcami oraz
pozwalające stwierdzić, czy firma prawidłowo wypełnia obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) można bezpłatnie pobrać w punkcie obsługi klienta, którego adres znajduje się na stronie internetowej:
www.um.cieszyn.pl/smieci. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej i mieszanej może oddać sprzed nieruchomości bądź w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanym w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
27, tylko taką ilość worków z surowcami, jaką zadeklarował w deklaracji.

Gdzie można uiszczać opłatę i jakie są terminy płatności?

Wpłat należy dokonywać na przydzielony dla płatnika indywidualny numer konta bankowego (wskazany w zawiadomieniu), lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960
bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie zlokalizowanej przy ul. Srebrnej 2.
Opłaty należy wnosić kwartalnie, bez wezwania w następujących terminach płatności:
• za I kwartał – do dnia 15 kwietnia • za III kwartał – do dnia 15 października
• za II kwartał – do dnia 15 lipca
• za IV kwartał – do dnia 15 stycznia

Gdzie można znaleźć informację o terminach odbioru odpadów komunalnych?

Terminy odbioru odpadów komunalnych można znaleźć w aplikacji pn. WYWOZIK CIESZYN, którą można bezpłatnie pobrać
na urządzenia mobilne oraz w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej: www.um.cieszyn.pl/smieci.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1
bądź pod numerami telefonów: 33 4794 273, 275, 276, 278

