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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. CIEMNE ORGAN PODATKOWY. 
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

1. Nr ewidencyjny  

 
 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
 

 
 

 

2. Nr kancelaryjny 

 
 

 

DOK-1/F 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) 

 
3. Data zaistnienia przesłanki 

2) 

               (dzień -  miesiąc  – rok) 

4.  5.  - 6.  7.  - 8.  9.  10.  11.  
 

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych deklarujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości o których mowa w art. 6custawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zwanej dalej „ustawą”. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

Składający: Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Suwałki
3)

 

Organ właściwy: Prezydent Miasta Suwałk 

Termin składania: Zgodnie z art. 6m ustawy
4) 

Miejsce składania deklaracji:
5) 

 
- w formie pisemnej: Urząd Miejski w Suwałkach; ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 

- w formie elektronicznej: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (dostęp ze strony www.esp.um.suwalki.pl) 

A. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

A.1. USTAWOWY STATUS NIERUCHOMOŚCI6) 

4. NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (art. 6c ust. 1 ww. ustawy)
7)

 

5. NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (art. 6c ust. 2 ww. ustawy)
8)

 

6. KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (art. 6j ust. 4 ww. ustawy)
9)

 

A.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI: 
7.  MIEJSCOWOŚĆ 

SUWAŁKI 
8.  ULICA      …………………………………………………………………… 9.  NR DOMU 

 

A.3 OZNACZENIE NIERUCHOMOŚĆI W OBROCIE PRAWNYM10) 

10. NR DZIAŁKI/DZIAŁEK 11. NR KSIĘGIWIECZYSTEJ 
 

A.4SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
11) 

12. SELEKTYWNIE 13. BEZ PROWADZENIA SELEKCJI 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. RODZAJ DEKLARACJI(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

14. PIERWSZA DEKLARACJA 15. NOWA DEKLARACJA 16. KOREKTA DEKLARACJI 

B.2. OKREŚLENIE MOMENTU POWSTANIA* / WYGAŚNIĘCIA* OBOWIĄZKU PODATKOWEGO12) 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 
miesiąca tj. jeśli w pozycji A.1 zaznaczono, że jest to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w poz.3 jako datę zaistnienia przesłanki 
wykazano niepełny miesiąc) 

17. ZMIANA DANYCH -  zmiana miejsca zamieszkania z Miasta Suwałki do innej gminy (w sposób przewidziany w art. 6i ust. 2 ww. 

ustawy) 
18. ZMIANA DANYCH - zmiana miejsca zamieszkania  z innej gminy do Miasta Suwałki (w sposób przewidziany w art. 6i ust. 2 ww. 

ustawy) 
19. ZMIANA DANYCH  - zmiana zamieszkania w granicach administracyjnych Miasta Suwałki (w sposób przewidziany w art. 6m ust. 

2 ww. ustawy) 
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C.  DANE PODATNIKA13) 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA 

20. NAZWISKO 
 

21.  IMIĘ 
 

22. DATA URODZENIA (dzień –miesiąc- rok) 
 

23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  
 

23. PESEL 

 
24.          25.  26.  

_ 

24.  TELEFON KONTAKTOWY (nieobowiązkowo): 
 
 

25.  ADRES E-MAIL (nieobowiązkowo): 
 

 
 
 
 
 

C.1.1 ADRES ZAMIESZKANIA 

26. KRAJ 
 

27.  WOJEWÓDZTWO 
 

28. POWIAT 
 

29.  GMINA  
 

30. MIEJSCOWOŚĆ 
 

 

31. KOD POCZTOWY 32. POCZTA 

32.  ULICA 
 
 

33. NR DOMU 34.  NR LOKALU 
 

C.1.2. ADRES DO KORESPONDENCJI: (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

35.  KRAJ 
 

36. WOJEWÓDZTWO 
 

37.  POWIAT 
 

38.  GMINA 
 

39. MIEJSCOWOŚĆ 41.  KOD POCZTOWY 
 

42. POCZTA 

43. ULICA 
 

44.  NR DOMU 45. NR LOKALU 
 
 

C.2.  DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA */ WSPÓŁWŁAŚCICIELA* I AKTUALNY 
ADRES ZAMIESZKANIA  
46.  NAZWISKO 
 

47. IMIĘ 
 

48.  DATA URODZENIA (dzień -miesiąc -rok) 
 

          
 

49. PESEL  
 

           
 

50.  TELEFON KONTAKTOWY (nieobowiązkowo): 
 
 
 

51. ADRES E-MAIL (nieobowiązkowo): 
 

C.2.1.  ADRES ZAMIESZKANIA  

52. KRAJ 
 

53. WOJEWÓDZTWO 
 

54. POWIAT 
 

55.  GMINA 
 

56. MIEJSCOWOŚĆ 57.  KOD POCZTOWY 
 

58. POCZTA 
 

59.  ULICA 
 

60. NR DOMU 61.   NR LOKALU 
 

C.2.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

62.  KRAJ 
 

63. WOJEWÓDZTWO 
 

64. POWIAT 
 

65.  GMINA 
 

66. MIEJSCOWOŚĆ 67.  KOD POCZTOWY 
 

68.  POCZTA 

69. ULICA 
 

70. NR DOMU 71.   NR LOKALU 
 



DOK-1/F 3/9(2) 

 

D.  TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

72. WŁAŚCICIEL                                   WSPÓŁWŁAŚCICIEL                         UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

          PODMIOT FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ  

(na podstawie: ...............................................................................................................)  
W przypadku jeśli tytuł prawny do nieruchomości jest inny niż właściciel, współwłaściciel lub użytkownik 
wieczysty należy, dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.           

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

E.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, o której 
mowa w art. 6c ust. 1 ww. ustawy 

SPOSÓB GROMADZAENIA   
I ZBIERANIA ODPADÓW 

RODZAJ ZABUDOWY 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

zamieszkujących          
nieruchomość 

(jeśli aktualnie nikt 
nie zamieszkuje, 

należy wpisać „0”) 

STAWKA 
 

OPŁATA 
MIESIĘCZNA 

SELEKTYWNY 

JEDNORODZINNA 73. ……… 74. 26,00 zł 
75. ……….. 

(poz. 73 x poz. 74) 

WIELORODZINNA14) 

(blok, kamienica) 
76. ……… 77. 16,00 zł 

78. ……..… 
(poz. 76 xpoz. 77) 

BEZ PROWADZENIA 
SELEKCJI 

JEDNORODZINNA 79. ……… 80. 39,00 zł 
81. …..…… 

(poz. 79 x poz. 80) 

WIELORODZINNA14) 

(blok, kamienica) 
82. ……… 83. 24,00 zł 

84. ……..… 
(poz. 82 x poz. 83) 

E.1.1. Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych: 

(suma kwot z poz. od 75. do 84.) 
85. ……… zł 

E.1.2. Zastosowane odliczenie od opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi15)

- częściowe zwolnienie o którym mowa w § 3 uchwały  Rady Miejskiej w Suwałkach  

nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty– wykazane w załączniku OK-Z  poz. 13 

86. ……… zł 

E.1.3. Obliczenie zobowiązania podatkowego – miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (od poz. 85należy odjąć poz. 86) 

87. ……… zł 
 
 

E.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, o której 
mowa w art. 6c ust. 2 ww. ustawy 

E.2.1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
W przypadku nieruchomości, na terenie której odpady komunalne produkuje tylko jeden podmiot, należy wypełnić 
niżej zamieszczoną tabelę poprzez wybranie pozycji od 1 do 8, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. 
W przypadku nieruchomości, na terenie której odpady komunalne produkuje kilka podmiotów, należy wypełnić 
załącznik do deklaracji OK-P, uwzględniając każdy podmiot oddzielnie i przejść do części E.2 poz. 120  deklaracji aby 
zbiorczo zadeklarować ilość pojemników do obsłużenia nieruchomości. 

CZY DO DEKLARACJI DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIK, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ? 

88. 

NIE        TAK   
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E.2.2. OKREŚLENIE MINIMALNEJ ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW NA ODPADY 
ZMIESZANE 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
PARAMET 

OBLICZENIOWY 

NORMA 

(wg. Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Suwałk) 

MINIMALNA 
ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ 

POJEMNIKÓW 
NA ODPADY ZMIESZANE 

(w litrach) 

1) w zakładzie produkcyjnym, 

rzemieślniczym, usługowym, handlowym 
(z wyjątkiem lokali, o których mowa        
w pkt. 8), użyteczności publicznej, 
przychodni pracuje: 

89. ………….  osób 

90. 10 litrów na każdą osobę pracującą, 

jednakże  nie mniej niż 1 pojemnik  
60 litrów na lokal 

91. ………….......... 
(poz. 89. x poz. 90.) 

2) w żłobku, przedszkolu, szkole  
lub uczelni przebywa: 

92. …………  osób 
(dzieci, uczniowie, 
studenci, pracownicy) 

93. 2 litry na każde dziecko, ucznia, 

studenta i pracownika 
94. ………………... 

(poz. 92. x poz. 93.) 

3) lokal gastronomiczny posiada: 95. …..……  miejsc 

konsumpcyjnych 
96. 7 litrów na jedno miejsce 

konsumpcyjne 
97. ………………….. 

(poz. 95. x poz. 96.) 

4) w szpitalu, internacie, koszarach 
znajduje się: 

98. …..……. . osób 99. 15 litrów na jedno łóżko 100. …..................... 
(poz. 98. x poz. 98.) 

5) w hotelu, pensjonacie znajduje się: 101. …..…….   łóżek 102. 7 litrów na jedno łóżko 103. ……………… 
(poz. 101. x poz. 102.) 

6) ogródki działkowe składają się z: 104. ……….  działek 

 
105. 20 litrów na każdą działkę 

(ODBIERANE W OKRESIE  OD 1KWIETNIA 
DO 31 PAŹDZIERNIKA) 

 

106. …………….... 

(poz. 104. x poz. 105.) 

7) targowisko miejskie: 107. …..……............ 108. ……………………..…… 109. ………………… 
(poz. 107. x poz. 108.) 

8) powierzchnia całkowita lokalu 
handlu detalicznego  o charakterze 
ogólnospożywczym  i warzywnym 
wynosi: 

110. …….….. m² 

111.  
a) w przypadku lokali  o powierzchni 

całkowitej  do 60 m² (włącznie) -  
25 litrów na każde 10 m² powierzchni 
całkowitej, jednakże nie mniej niż  
1 pojemnik 110 litrów na lokal, 
b) w przypadku lokali  o powierzchni 

całkowitej powyżej 60 m² - 25 litrów  
na każde 10 m² powierzchni całkowitej do 
60 m² oraz 10 litrów na każde 10 m² 
powierzchni całkowitej powyżej 60 m². 

112. ……………... 
(poz. 110. x poz. 111.) 

E.2.3. MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE: 113. ………………….…. l. 
   (suma poz. od 91. do 112.) 

E.2.4. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE, OBSŁUGUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ: 

114. POJEMNOŚĆ 
POJEMNIKA 

115. LICZBA 
POJEMNIKÓW 

116. CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU 

ODPADÓW
16)

 

117. DEKLAROWANA 
LICZBA 

POJEMNIKÓW 

 

118. STAWKA OPŁATY 
ZA JEDNOKROTNE 

OPRÓŻNIENIE 

POJEMNIKA
17)

 

119. OPŁATA 
MIESIĘCZNA 

     ZA POJEMNIK 

60 litrów 120. ………...…szt. 121. …….……… 122. ………szt. 
      (poz. 120. x poz. 121.) 

123. 9,00 zł 124. ……………..zł 
     (poz. 122. x poz. 123.) 

80 litrów 125. ………...…szt. 126. …………… 127. ………szt. 
        (poz. 125. x poz. 126.) 

128. 11,00 zł 129. ……………..zł 
     (poz. 127 x poz. 128.) 

110 litrów 130. ………...…szt. 131. ……………. 132. ………szt. 
(poz.. 130. x poz. 131.) 

133. 13,00 zł 134. ……………..zł 
     (poz. 132. x poz. 133.)  

120 litrów 135. ………...…szt. 136. ……………. 137. ………szt. 
(poz.135. x poz. 136.) 

138. 13,00 zł 139. ……………..zł 
    (poz. 137. x poz. 138.) 

240 litrów 140. ………...…szt. 141. …………… 142. ………szt. 
(poz. 140. x  poz. 141.) 

143. 22,00 zł 144. ……………..zł 
       (poz. 142. x poz. 143.) 
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360 litrów 145. ………...…szt. 146. …………… 147. ………szt. 
(poz. 145. x poz. 146.) 

148. 30,00 zł 149. ……………..zł 
       (poz. 147. x poz. 148) 

550 litrów 150. ………...…szt. 151. …………… 152. ………szt. 
(poz. 150. x poz. 151.) 

153. 40,00 zł 154. ……………..zł 
      (poz. 152. x poz. 153.) 

660 litrów 155. ………...…szt. 156. …………… 157. ………szt. 
(poz. 155. x poz. 156.) 

158. 45,00 zł 159. ……………..zł 
     (poz. 157. x poz. 158.) 

770 litrów 160. ………...…szt. 161. …………… 162. ………szt. 
(poz. 160. x poz. 161.) 

163. 50,00 zł 164. ……………..zł 
     (poz. 162. x poz. 163.) 

1000 litrów 165. ………...…szt. 166. …………… 167. ………szt. 
(poz. 165. x poz. 166) 168. 60,00 zł 169. ……………..zł 

   (poz. 167. x poz. 168.) 

1100 litrów 170. ………...…szt. 171. ………….. 172. ………szt. 
(poz. 170. x poz. 171.) 

173. 66,00 zł 174. ………………..zł 
     (poz. 172. x poz. 173.) 

2500 litrów 175. ………...…szt. 176. …………. 177. ………szt. 
(poz. 175. x poz. 176.) 

178. 170,00 zł 179. ………………..zł 
     (poz. 177. x poz. 178.) 

5000 litrów 180. ………...…szt. 181. ………….. 182. ………szt. 
(poz. 180. x poz. 181.) 

183. 320,00 zł 184. ………………..zł 
    (poz. 182. x poz. 183. ) 

7000 litrów 185. ………...…szt. 186. …………… 187. ………szt. 
(poz. 185.  x poz. 186.) 

188. 450,00 zł 189. ……………..zł 
    (poz. 187.  x poz. 188.) 

E.2.4.1. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH: 190. ………………..zł 
   (suma poz. 124.poz. 189.) 

E.2.5 POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE, OBSŁUGUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ:18) 

E.2.5.1 POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE NIEULEGAJĄCE BIODEGRADACJI:  

191. POJEMNOŚĆ    
       POJEMNIKA 

192. LICZBA  
 POJEMNIKÓW 
 

193. CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU ODPADÓW 

194. DEKLAROWNA 
LICZBA 

POJEMNIKÓW 

195. STAWKA OPŁATY 
 ZA JEDNOKROTNE 

OPRÓŻNIENIE 
POJEMNIKA 

196. OPŁATA 
MIESIĘCZNA 
ZA POJEMNIK 

60 litrów 197. ………...…szt. 198.   ………… 199. ………szt. 
(poz. 197.  x poz. 198. ) 

200. 2,50 zł 201. …………..…..zł 
     (poz. 199.  x poz. 200. ) 

80 litrów 202. ………...…szt. 203. ……..… 204. ………szt. 
(poz. 202. x poz. 203. ) 

205. 3,00 zł 206. …………..…..zł 
(poz. 204.  x poz. 205. ) 

110 litrów 207. ………...…szt. 208. …….…… 209. ………szt. 
(poz. 207. x poz. 208.) 

210. 4,00 zł 211. ………..……..zł 
(poz.  209.  x poz. 210. ) 

120 litrów 212. ………...…szt. 213. …….…… 214. ………szt. 
(poz. 212. x poz.  213.) 

215. 4,00 zł 216. ………………..zł 
(poz. 214.  x poz. 215. ) 

240 litrów 217. ………...…szt. 218. …….…… 219. ………szt. 
(poz. 217.  x poz. 218.) 

220. 6,00 zł 221. ………………..zł 
(poz. 219.  x poz. 220. ) 

360 litrów 222. ………...…szt. 223. …….…… 224. ………szt. 
(poz. 222.  x poz. 223.) 

225. 8,00 zł 226. ………..….…..zł 
(poz. 224.  x poz. 225. ) 

550 litrów 227. ………...…szt. 228. …….…… 229. ………szt. 
(poz. 227.  x poz. 228. ) 

230. 12,00 zł 231. ………………..zł 
(poz. 229.  x poz. 230. ) 

660 litrów 232. ………...…szt. 233. …….…… 234. ………szt. 
(poz. 232..  x poz. 233. ) 

235. 15,00 zł 236. ………..….…..zł 
     (poz. 234.  x poz. 235. ) 

770 litrów 237. ………...…szt. 238. …….…… 239. ………szt. 
(poz. 237.  x poz. 238. ) 

240. 17,00 zł 241. ………..….…..zł 
(poz. 239.  x poz. 240. ) 

1000 litrów 242. ………...…szt. 243. …….…… 244. ………szt. 
(poz. 242. x poz. 243. ) 

245. 20,00 zł 246. ………..……...zł 
(poz. 244.  x poz. 245. ) 

1100 litrów 247. ………...…szt. 248. …….…… 249. ………szt. 
(poz. 247. x poz. 248. ) 

250. 21,00 zł 251. ………………..zł 
(poz. 249.  x poz. 250. ) 

E.2.5.1.1 MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW NIEULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI: 
252. ………………..zł 

(suma poz. 201.poz.  251. ) 

E.2.5.2 POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: 

253. POJEMNOŚĆ 
POJEMNIKA 

254. LICZBA 
POJEMNIKÓW 

255. CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU 

ODPADÓW
19)

 

256. DEKLAROWNA 
LICZBA 

POJEMNIKÓW 

257. STAWKA OPŁATY 
ZA JEDNOKROTNE 

OPRÓŻNIENIE 
POJEMNIKA 

258. OPŁATA 
MIESIĘCZNA 

ZA POJEMNIK 

60 litrów 259. ………...…szt. 260. …….…… 261. ………szt. 
   (poz. 259. x poz. 260. ) 

262. 2,50 zł 263. ……………..zł 
      (poz. 261.  x poz.  262) 

80 litrów 264. ………...…szt. 265. …….…… 266. ………szt. 
 (poz. 264 x poz. 265) 

267. 3,00 zł 268. ……………..zł 
     (poz. 266.  x poz. 267) 

110 litrów 269. ………...…szt. 270. …….…… 271. ………szt. 
  (poz. 269. x poz. 270.) 

272. 4,00 zł 273. ……………..zł 
     (poz. 271 . x poz. 272. ) 

120 litrów 274. ………...…szt. 275. …….…… 276. ………szt. 
(poz. 274. x poz. 275.) 

277. 4,00 zł 278. ……………..zł 
   (poz. 276.  x poz. 277. ) 
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240 litrów 279. ………...…szt. 280. …….…… 281. ………szt. 
 (poz. 279. x poz. 280.) 

282. 6,00 zł 283. ..…….……..zł 
     (poz. 281 x poz. 282) 

360 litrów 284. ………...…szt. 285. …….…… 286. ………szt. 
(poz. 284. x poz. 285.) 

287. 8,00 zł 288. ……………..zł 
     (poz. 286.  x poz. 287. ) 

550 litrów 289. ………...…szt. 290. …….…… 291. ………szt. 
(poz. 289. x poz. 290.) 

292. 12,00 zł 293. ……………..zł 
    (poz. 291.  x poz. 292. ) 

660 litrów 294. ………...…szt. 295. …….…… 296. ………szt. 
(poz. 294. x poz. 295.) 

297. 15,00 zł 298. ……………..zł 
    (poz. 296. x poz. 297. ) 

770 litrów 299. ………...…szt. 300. …….…… 301. ………szt. 
(poz. 299. x poz. 300.) 

302. 17,00 zł 303. ……………..zł 
     (poz. 301.  x poz. 302. ) 

1000 litrów 304. ………...…szt. 305. …….…… 306. ………szt. 
(poz. 304. x poz. 305.) 

307. 20,00 zł 308. ……………………..zł 
     (poz. 306.  x poz. 307. ) 

1100 litrów 309. ………...…szt. 310. …….…… 311. ………szt. 
 (poz. 309. x poz. 310.) 

312. 21,00 zł 313. ……………..zł 
      (poz. 311.  x poz. 312. ) 

E.2.5.2.1 MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI: 

314. ……………………..zł 
     (suma  poz. 263. i poz. 313.) 

E.2.5.3 MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW ZBIERANYCH  
SELEKTYWNIE (suma kwot z poz. 252. i poz. 314.) 

315. ……………..……..zł 

E.2.6. ŁĄCZNA WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI powstającymi na nieruchomości o której mowa w art. 6c ust. 2 ww. ustawy 

 (suma kwot poz. 190. i poz.  315.) 

316. ……………………..zł 

E.3.  Łączna miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych: 
(należy podać sumę kwot z poz. 87. i poz. 316.) obliczona zgodnie z art. 6j ust. 4 ww. ustawy 

317. …………………zł/miesiąc 

 

F. DODATKOWE INFORMACJE (obowiązkowo należy wypełnić w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego) 

318. OPIS STANU FAKTYCZNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. INFOMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
OK-Z OK-P Inne:………… Inne:…………… 

szt. 
liczba 

stron 
szt. 

liczba 
stron 

szt. 
liczba 
stron 

szt. 
Liczba 
stron 

319.  320.  321.  322.  323.  324.  325.  326.  

 



DOK-1/F 7/9(2) 

 

H. OŚWIADCZENIE, PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ* / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ* 
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, 
pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
OBJAŚNIENIA: 

 
1. Wg art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) odpady komunalne                  

- to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

 
2. Data zaistnienia przesłanki złożenia deklaracji: 

a) pierwsza deklaracja – data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca            
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

b) nowa deklaracja - data zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. liczba osób 
pracujących, liczba łóżek, liczba działek itp.). 

 
3. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością (całą nieruchomością, a nie częścią składową w postaci jednego z kilku lokali 
użytkowych). W przypadku, gdy deklarację składa osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, 
współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny   
do nieruchomości. 

 
4. Zgodnie z art. 6m ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację 

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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

 
5. Wypełnioną deklarację w formie pisemnej należy złożyć osobiście lub drogą pocztową. 

 
6. Ustawodawca podzielił nieruchomości ze względu na przeznaczenie: 

a) na której zamieszkują mieszkańcy – nieruchomość na cele mieszkalne; 
b) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – na nieruchomości       

nikt nie mieszka, mimo to powstają odpady komunalne np.: z prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

c) która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne              
– jest to tzw. nieruchomość mieszana czyli w części zamieszkała a w części niezamieszkała          
ale na której np. jest prowadzona działalność gospodarcza; 
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7. W przypadku zaznaczenia poz. 4., należy  wypełnić  tylko E.1. i E.3. deklaracji; 
 

8. W przypadku zaznaczenia poz. 5., należy  wypełnić  tylko E.2. i E.3. deklaracji; 
 

9. W przypadku zaznaczenia poz. 6., należy  wypełnić  E.1., E.2. i E.3. deklaracji; 
 

10. Poz.10 wypełnia się w przypadku niewypełnienia poz. 11 deklaracji; 
 

11. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania                       
się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy 
opłatę za gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny; 
 

12. Część B.2. deklaracji należy wypełnić w przypadku zaznaczenia znakiem X poz. 4. lub poz. 6., gdy w poz. 3 
jako datę zaistnienia przesłanki wykazano niepełny miesiąc; 
 

13. Deklarację składa właściciel nieruchomości w rozumieniu przedstawionym w pkt. 3; 
 

14. W przypadku nieruchomości wielolokalowej, deklarację składa zarządzający tą nieruchomością                     
np. spółdzielnia mieszkaniowa, właściciel całej nieruchomości; 
 

15. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w § 3 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  nr V/32/2015 z dnia         
25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 634) wynosi  50% wysokości  opłaty                   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 
16. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk oraz Uchwałą    

nr XXXVII/474/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z  2017. poz. 3993) odbiór 
zmieszanych odpadów komunalnych następuje minimalnie 2 razy w miesiącu (w  poz. od 121 do poz. 186 
należy wpisać cyfrę 2 lub większą); 
 

17. Jeżeli odpady gromadzone są w sposób nieselektywny, to stawka opłaty wynosi 200% stawek 
podstawowych zawartych w deklaracji (dot. poz. od 123 do  188); 
 

18. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na oddzieleniu z ogólnej masy odpadów następujących 
odpadów:  

 biodegradowalne tzw. BIO 

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.); 

 odpady opakowaniowe ze szkła; 

 tworzywa sztuczne i metale; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 przeterminowane leki; 

 chemikalia; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe; 

 opakowania wielomateriałowe. 
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19. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk oraz Uchwałą                        
nr XXXVII/474/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 3993) odbiór 
biodegradowalnych odpadów komunalnych następuje minimalnie 2 razy w miesiącu (w  poz. od 260 do poz. 
310 należy wpisać cyfrę 2 lub większą); 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 6o cytowanej powyżej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty           
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty                               
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta 
Suwałk opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli 
nieruchomości kwartalnie, bez wezwania, w terminach: 

1. za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego, 
2. za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja, 
3. za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia, 
4. za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada. 

 
W przypadku niewpłacenia w określonym terminie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę            
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.               

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017 r. poz. 1201 ze. zm.). 

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


