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PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA PRAKTYCZNY PORADNIK

DEKLARACJĘ Wypełniamy

śmieciową

Do tego numeru wydania dołączyliśmy najpopularniejszy 
formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. DOK-1 jest przeznaczony dla właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych, którzy bazują na danych 
z przedsiębiorstwa wodociągowego. 

Chcemy Państwu pokazać krok po kroku, jak bezbłędnie  
wypełnić deklarację. Zrobimy to wspólnie – krok po kroku. 
Deklarację należy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi 
literami. Zaczynamy! 
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➧    Krok 1 – rubryki A
Na górze deklaracji wpisujemy PESEL lub Numer Identyfikacyjny Podatnika. PESEL wpisuje osoba fizyczna, która 
jest właścicielem nieruchomości, NIP – właściciel nieruchomości, który jest osobą prawną lub jednostką nieposia-
dającą osobowości prawnej

 
Przechodzimy do pola nr 3. Tu zaznaczamy, kto składa deklarację, zaznaczając krzyżykiem odpowiednie pole (nasz 
wybór to: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 
W polu nr 4 krzyżykiem zaznaczamy, czy jest to nasza pierwsza deklaracja, czy zmiana danych czy też wygaśnięcie 
obowiązku. Oczywiście jest to nasza pierwsza deklaracja (zmienia się system naliczania opłat, więc te deklaracje 
traktujemy jako pierwsze). Dlatego krzyżyk stawiamy w pierwszym od lewej kwadracie. Następnie wpisujemy datę 
obowiązywania deklaracji. Będzie to 01 sierpnia 2020 r.

 
W polu nr 5 zaznaczamy, kto składa deklarację: właściciel, współwłaściciel czy też osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzie. Gdyby pojawiła się jeszcze inna formuła prawna, możemy ją wpisać w linijce poniżej i zaznaczyć 
kwadrat „inny”
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➧    Krok 2 – rubryki B
Przechodzimy do kwestii danych identyfikacyjnych zobowiązanego. W polu nr 6 podajemy nazwisko (osoba fizycz-
na) lub pełną nazwę (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadając osobowości prawnej). W polu nr 7 
– imię lub imiona (osoba fizyczna) lub skróconą nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej). Pola 8, 9 i 10 są przeznaczone wyłącznie dla tych osób fizycznych, które nie mają numeru 
PESEL (obcokrajowcy). Odpowiednio podają datę urodzenia, imię ojca i imię matki. Osoby, które mają PESEL, 
NIE WYPEŁNIAJĄ tych trzech rubryk.

 

W polach od nr 11 do nr 22 wpisujemy kolejne dane dotyczące osoby składającej zeznanie. Chodzi o kwestie związane 
z miejscem zamieszkania/ siedzibą oraz o ewentualne dane kontaktowe (nr telefonu oraz e-mail). Te dwie ostatnie 
informacje NIE SĄ obowiązkowe. Mogą się jednak przydać, gdyby potrzebne były uzupełnienia i korekty w zeznaniu. 

Jeśli jesteśmy jedynym właścicielem nieruchomości, nie musimy wypełniać pól od nr 23 do nr 50. Jeśli nierucho-
mość ma kilku współwłaścicieli, uzupełniamy je. Prawdopodobnie najczęściej nieruchomość będzie znajdowała 
się w posiadaniu małżeństwa. Wówczas dane drugiej osoby wpisujemy w rubrykach od 23 do 28. Uwaga! Rubryki 
26,27 i 28 dotyczą wyłącznie tego współwłaściciela, który nie ma numeru PESEL. 
(Uwaga – jeśli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli – wypełniamy dodatkowy załącznik – o tym dalej)
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Wpisujemy adres współwłaściciela (29-40). Pola 39 (nr telefonu) oraz 40 (e-mail) nie są obowiązkowe, ale ułatwią 
kontakt

 

Jeśli dane do korespondencji z właścicielem (współwłaścicielami) są inne niż w rubrykach 6-22, wpisujemy je w ko-
lejnej rubryce. Tradycyjnie rubryki 49 – 59 NIE SĄ OBOWIĄZKOWE, aczkolwiek mogą ułatwić kontakt w przypadku 
konieczności uzupełnień lub korekt w zeznaniu
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➧    Krok 3 – rubryki C-H
Przechodzimy do części dotyczącej wyliczenia opłaty za śmieci. Na początek podajemy dane nieruchomości za-
mieszkałej w Markach, z której są odbierane odpady. Wpisujemy tu nie tylko dane adresowe, ale również nr działki 
oraz nazwę obrębu. Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta tych informacji, dowie się o nich z internetowej e-mapy 
(http://marki.e-mapa.net/) lub na infolinii urzędu miasta

W punkcie D1 zaznaczamy, czy dysponujemy kompostownikiem czy też nie. Wybór zaznaczamy krzyżykiem. Odpowiedź 
„tak” oznacza zwolnienie w części  z opłaty w wysokości 2,06 proc.

Rubryki 57, 58 i 59 są kluczowe do wyliczenia opłaty. Tu wpisujemy wyniki naszych obliczeń (o obliczeniach pisa-
liśmy na poprzednich stronach). Przypominamy, że stawka opłaty wynosi 11,22 zł/m3. Posiadanie kompostownika 
uprawia do zwolnienia w wysokości 2,06 proc. od wyliczonej opłaty, a nie powyższej stawki! (to bardzo istotne!)
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Istotna jest również rubryka 60. Tu zaznaczamy (w kratce), jakie dokumenty dołączamy do deklaracji. Mogą to być: 
- załącznik o pozostałych współwłaścicielach (więcej na ten temat dalej)
-  kopia rachunków, dotyczących kolejnych okresów rozliczeniowych, obejmujących co najmniej 81 dni z poprzed-

niego roku lub
-  wykaz/zestawienie informacji z firmy wodociągowej i oświadczenie o wyborze okresu zużycia
-  pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela (właścicieli nieruchomości)

Ostatnim elementem jest złożenie podpisów pod deklaracją przez wszystkich właścicieli nieruchomości
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Może się tak zdarzyć, że nieruchomość ma więcej niż dwóch współwłaścicieli. Dlatego przygotowaliśmy załącznik 
DOK-1-ZAL lub DOK-1R-ZAL, w którym należy ich ująć. 


