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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
 

 
 

1. …………………………… 
 Data zaistnienia przesłanki złożenia deklaracji 2) 

 

Podstawa prawna: 
 

 
 

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

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

Organ właściwy:  Prezydent Miasta Suwałk 

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

Miejsce składania deklaracji: 

- w formie pisemnej 5): 
  
 - w formie elektronicznej: 

 Urząd Miejski w Suwałkach; ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 6 
 
 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  
(dostęp ze strony www.esp.um.suwalki.pl) 

 A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
2.   PIERWSZA DEKLARACJA         

     ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI   (nowa deklaracja) 

 B.    DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

 3. ULICA 4. NR DOMU 

 C.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 6)  

 C.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 

5.    OSOBA FIZYCZNA 
 

 

  OSOBA PRAWNA 
 
 

 

  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
       NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI    
       PRAWNEJ 

6. NAZWA PEŁNA  (w przypadku osoby fizycznej należy podać imię i nazwisko): 
 

 
 
7. PESEL (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej): 

8. NIP (w przypadku pozostałych właścicieli nieruchomości): 

9. TELEFON KONTAKTOWY: 

 

10. ADRES E-MAIL: 

 

     C.1.1.  ADRES ZAMIESZKANIA  

11. KRAJ 

 

12. WOJEWÓDZTWO 

 

13. POWIAT 

 

14. GMINA 

 

15. MIEJSCOWOŚĆ 16.  KOD POCZTOWY 

 

17. POCZTA 

18. ULICA 

 

19. NR DOMU 20.  NR LOKALU 

 

NR EWIDENCYJNY 



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

21. KRAJ 

 

22. WOJEWÓDZTWO 

 

23. POWIAT 

 
24. GMINA 

 

25. MIEJSCOWOŚĆ 26.  KOD POCZTOWY 

 

27. POCZTA 

28. ULICA 

 

 29. NR DOMU 30.  NR LOKALU 
 

 

     C.2.  TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

31.  WŁAŚCICIEL    WSPÓŁWŁAŚCICIEL    UŻYTKOWNIK    ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI   NAJEMCA,   
                                                                                      WIECZYSTY           WSPÓLNEJ                                   DZIERŻAWCA  

       INNY (jaki?...................................................................................................................................................................)  
  

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

D.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Sposób 
zbierania 

odpadów 7) 

Rodzaj 
zabudowy 

Liczba gospodarstw domowych  
w nieruchomości 9) 

(jeżeli aktualnie nikt  nie zamieszkuje,  
należy wpisać „0”) 

Stawka  
Opłata 

miesięczna 

Selektywny 8) 

jednorodzinna 

 

nie zwolnionych z opłaty 
32. ………… 40.   26,00 zł 

 
 
48.  ….…………….
      (poz. 32 x poz. 40) 

 

częściowo zwolnionych  
z opłaty 10) 
 

33. ………… 41.   13,00 zł 
 
 
49.  ….…………….
      (poz. 33 x poz. 41) 

wielorodzinna 

(bloki, 

kamienice) 

 

 
nie zwolnionych z opłaty 

 
 
34. ………… 42.   16,00 zł 50.  ….…………….

      (poz. 34 x poz. 42)

 
częściowo zwolnionych  
z opłaty 10) 

 
 
35. ………… 

 

43.     8,00 zł 
51.  ….…………….
      (poz. 35 x poz. 43) 

Bez 
prowadzenia 
selekcji jednorodzinna 

 
nie zwolnionych z opłaty 36. ………… 44.   39,00 zł 52.  ………………. 

      (poz. 36 x poz. 44) 
 

częściowo zwolnionych  
z opłaty 10) 37. ………… 45.   19,50 zł 53.  ….…………….

      (poz. 37 x poz. 45)

wielorodzinna 

(bloki, 

kamienice) 

 
nie zwolnionych z opłaty 38. ………… 46.   24,00 zł 54. ………………. 

      (poz. 38 x poz. 46) 
 

częściowo zwolnionych  
z opłaty 10) 39. ………… 47.   12,00 zł 55.  ….…………….

      (poz. 39 x poz. 47)

   Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych: 
 
     (suma kwot z poz. od 47 do 54) 

 
56.  …………. zł 

 
 
 
 
 

D.1.  WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  CZĘŚCIOWO ZWOLNIONY Z OPŁATY : 
 

 57.    dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty załączono do niniejszej deklaracji, 
 
 
 

         dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty złożono w MOPS w Suwałkach. 
 
 



E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 
skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia 
właściwemu organowi podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych 
podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe - oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne  
z prawdą.  

 

 
 
 
                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              

                               (miejscowość i data)                                                                    (czytelny podpis)           

 
OBJAŚNIENIA: 

 
 
1) Wg art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 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 pierwszego mieszkańca; 
        b) nowa deklaracja - data zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. liczba gospodarstw domowych 

w nieruchomości).  
 

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 (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 ww. 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.  
      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) Deklarację składa właściciel nieruchomości w rozumieniu przedstawionym w pkt 3. 
        W przypadku nieruchomości wielolokalowej deklarację składa zarządzający tą nieruchomością, np. spółdzielnia 
        mieszkaniowa, właściciel całej nieruchomości. 
 
7) 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. 

 
8) Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk odpady komunalne 

zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych (…).  
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na oddzieleniu z ogólnej masy odpadów następujących odpadów:  
1) odpady zielone; 
2) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.); 
3) odpady opakowaniowe ze szkła; 
4) tworzywa sztuczne i metale; 
5) zużyte baterie i akumulatory; 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
7) przeterminowane leki; 
8) chemikalia; 
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
10) zużyte opony; 



 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
12) opakowania wielomateriałowe, 
13) popiół. 

    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania ww. rodzajów odpadów. 
    Odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane (pkt 2, 3, 4 oraz 12, 13) zostaną odebrane bezpośrednio z nieruchomości. 
    Odpady z pkt 6, 8, 9, 10 zostaną odebrane w ramach okresowych zbiórek.  
    Odpady z pkt 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 można przekazywać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów
    komunalnych. 

 
9) Gospodarstwo domowe – wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, 

utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo 
domowe. 

10) Gospodarstwo  domowe częściowo zwolnione z opłaty – to gospodarstwo domowe, którego 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 
Aktualną wysokość kwoty można sprawdzić: 
a) telefonicznie pod nr: (87) 562 82 70 lub (87) 562 82 80, 
b) na stronie internetowej: www.odpady.suwalki.eu. 

POUCZENIE 
 

 
1. 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. 

 
2. 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 marca, 
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca, 
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września, 
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia. 
 

3. 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  (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).   

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


