POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. CIEMNE ORGAN PODATKOWY.
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM.
1.

Nr ewidencyjny

Nr kancelaryjny

2.

DOK – 2/P

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1)
Data zaistnienia przesłanki

3.

2)

(dzień - miesiąc – rok)

-

-

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającym osobowości prawnej
deklarujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości o których mowa w art. 6j
ust. 3b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości

Organ właściwy:

Prezydent Miasta Suwałk

Termin składania:

Zgodnie z art. 6m ustawy

3)

położonej na terenie Gminy Miasto Suwałki

4)

5)

Miejsce składania deklaracji :
- 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. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

4.

B. B.

 PIERWSZA DEKLARACJA

5.

 KOREKTA DEKLARACJI

6.

 NOWA DEKLARACJA
– ZMIANA DANYCH

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
7.

MIEJSCOWOŚĆ

8.

ULICA

9.

NR DOMU

SUWAŁKI
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

6)

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
10. PEŁNA NAZWA

11. REGON

12. NIP

13. KRS

14. TELEFON KONTAKTOWY (nieobowiązkowo):

15. ADRES E-MAIL (nieobowiązkowo):

C.1.1. ADRES SIEDZIBY
16.KRAJ

17. WOJEWÓDZTWO

19. GMINA

20. MIEJSCOWOŚĆ

22. POCZTA

18. POWIAT

21. KOD POCZTOWY

23. ULICA

24. NR DOMU

25. NR LOKALU

C.1.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby):
26. KRAJ

27. WOJEWÓDZTWO

28. POWIAT

29. GMINA

30. MIEJSCOWOŚĆ

31. KOD POCZTOWY

33. ULICA

32. POCZTA

34. NR DOMU

35. NR LOKALU

D. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
36.

 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. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Sposób zbierania odpadów

7)

Liczba domków letniskowych,
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Roczna ryczałtowa
opłata

Selektywny 8)

37. …………..………

38.

130,00 zł

39. ….…………….
(poz. 37 x poz. 38)

Bez prowadzenia selekcji

40. ……………………

41.

195,00 zł

42. ……………….
(poz. 40 x poz. 41)

Roczna ryczałtowa opłata za odbiór odpadów komunalnych:
(suma kwot z poz. 39 i poz.42)

43.

………..…. zł
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F. DODATKOWE INFORMACJE (obowiązkowo należy wypełnić w przypadku wygaśnięcia obowiązku
podatkowego)
44.

Opis stanu faktycznego

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
…………….
SZTUKI

LICZBA
STRON

……………
SZTUKI

LICZBA
STRON

…………..
SZTUKI

H.
OŚWIADCZENIE,
PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………….

LICZBA
STRON

SZTUKI

LICZBA
STRON

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. członek
reprezentacji wskazany w KRS, 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.
.............................
(czytelny podpis)
.............................
(czytelny podpis)
.............................
. ..........................
(czytelny podpis)
(miejscowość i data)
.............................
(czytelny podpis)
.............................
(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 powstania na danej nieruchomości po raz pierwszy odpadów komunalnych;
b) nowa deklaracja - data zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. liczba domków letniskowych,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

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.
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.
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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)

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;
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania ww. rodzajów odpadów .

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. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
zobowiązani są do uiszczania zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry
w terminie do 31 sierpnia.
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.).

I.

ADNOTACJE ORGANU
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