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Załącznik do uchwały Nr 304/16 
Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. 

DEKLARACJA 
 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,                  

poz. 250) 
Składający Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Termin składania W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Miasta Torunia (Wydział Gospodarki Komunalnej, Punkty Informacyjne Urzędu Miasta) 

Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami, kolorem 
niebieskim lub czarnym. 
A.  ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 
B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)       
       pierwsza deklaracja                                               korekta / zmiana danych zawartych 
                                                                                                w złożonej już deklaracji 
 

data zamieszkania na nieruchomości ……………….   data zaistnienia zmiany ……………………… 
C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   właściciel nieruchomości w zabudowie    
       jednorodzinnej1  właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej2 

    właściciel nieruchomości 
    współwłaściciel nieruchomości 
    użytkownik wieczysty 

  sprawujący zarząd nieruchomością wspólną 
  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca  

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
     inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    osoba fizyczna                                                             osoba prawna 
    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
D.2. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dot. pozostałych osób i jednostek) 
 
 
D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE 
PESEL REGON 3 NIP/Nr KRS 3 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA (dot. osób fizycznych)  / ADRES SIEDZIBY (dot. pozostałych osób i jednostek) 
Miejscowość 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) E-mail (pole nieobowiązkowe) 
 
 

D.4.  ADRES  DO  KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli inny niż podany w D.3) 
Miejscowość 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) E-mail (pole nieobowiązkowe) 
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D.5. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ZOBOWIĄZANEGO DO   
       ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wypełnić w przypadku, gdy właściciela reprezentuje podmiot  
        upoważniony; podać dane analogicznie jak w pkt D2-D4) 4 

 
 
 
 
 
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE5 

Ulica 
 
 
 

Nr domu Nr lokalu 

Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów  

Adres punktu wywozowego (lokalizacja pojemnika lub boksu 
śmietnikowego) – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości  

Czy pojemnik / boks jest wspólny dla kilku nieruchomości?    Tak    Nie 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie należy wskazać podmioty, z którymi jest użytkowany 
wspólnie boks lub pojemnik oraz ich adresy 
 
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  
(dane do celów sprawozdawczych oraz określenia zapotrzebowania na pojemniki)  

Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości będą  
zbierane w sposób selektywny:    Tak    Nie 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   
     KOMUNALNYMI 

F.1. Liczba gospodarstw domowych6 znajdujących się na nieruchomości 
wskazanej w części E, w skład których wchodzi  1 osoba. ….….........................................................  
F.2. Liczba gospodarstw domowych6 znajdujących się na nieruchomości 
wskazanej w części E, w skład których wchodzą 2 osoby. ….….........................................................  
F.3. Liczba gospodarstw domowych6 znajdujących się na nieruchomości 
wskazanej w części E, w skład których wchodzą 3 osoby. ….….........................................................  
F.4. Liczba gospodarstw domowych6 znajdujących się na nieruchomości 
wskazanej w części E, w skład których wchodzą 4 i więcej osób. ….…......................................................... 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

F.5. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.1 

 
………..……............. zł 

F.6. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.2 

 
……………………... zł 

F.7. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.3 

 
…………..…............. zł 

F.8. Dla gospodarstw domowych z 
pola F.4 

 
……………............. zł 

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć stawkę przez liczbę gospodarstw domowych) 

F.9. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.1 

 
………………............. zł 

F.10. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.2 

 
………..…………... zł 

F.11. Dla gospodarstw 
domowych z pola F.3 

 
………………............. zł 

F.12. Dla gospodarstw domowych z 
pola F.4 

 
………………............. zł 

F.13. Całkowita miesięczna kwota opłaty dla całej nieruchomości 
(należy zsumować wartości z pól F.9, F.10, F.11 i F.12)      ……….….…………………............. zł   
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G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
G.1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Imię 
 
 

Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 
składającego (niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
 
 

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DERKLARACJĘ / ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 
 
Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym. 
2. Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty: 
 

Zabudowa jednorodzinna 

Gospodarstwo domowe 
składające się z: 1 osoby 2 osób 3 osób 4 i więcej osób 

Selektywne zbieranie 
odpadów 12,00 zł 23,00 zł 33,00 zł 42,00 zł 

Nieselektywne zbieranie 
odpadów 15,00 zł 29,00 zł 42,00 zł 53,00 zł 

Zabudowa wielorodzinna 

Gospodarstwo domowe 
składające się z: 1 osoby 2 osób 3 osób 4 i więcej osób 

Selektywne zbieranie 
odpadów 11,00 zł 21,00 zł 30,00 zł 38,00 zł 

Nieselektywne zbieranie 
odpadów 14,00 zł 27,00 zł 38,00 zł 48,00 zł 

 
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Torunia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. 

5. W przypadku braku złożenia deklaracji w terminach określonych powyżej lub uzasadnionych wątpliwości co do informacji zawartych 
w deklaracji, Prezydent Miasta Torunia określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej metody ustalenia opłaty, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki. 

6. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przekazany pisemnie 
właścicielowi nieruchomości po zweryfikowaniu przez Urząd Miasta Torunia  danych zawartych w złożonej deklaracji. 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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8. W przypadku nie podania liczby mieszkańców na danej nieruchomości w polu w części E, zapotrzebowanie na odpowiednie pojemniki 
zostanie określone przez organ na podstawie dostępnych danych. 

9. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach: 
 Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, 
 Punkty Informacyjne Urzędu Miasta (PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8; PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38; 

PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52; PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 b), bądź przesłać drogą pocztową na wskazany 
wyżej adres Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

10.  Deklarację można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
 z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – usługa e-formularza, 
 z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Torunia dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl. 

       Złożone deklaracje w każdym przypadku opatrzone być muszą: 
 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

przepisów o podpisie elektronicznym, lub 
 podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 
11. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się: 

 przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Toruń; 
 gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b w Toruniu; 
 kartą płatniczą w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220 w Toruniu.  

12. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 17,00 zł. Z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej jest zwolnione pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, 
wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 

 
 

1 za zabudowę jednorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uznaje się 
nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - tj. budynkiem wolno stojącym albo budynkiem w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
2 za zabudowę wielorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się 
nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne jednorodzinne. 
3  wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
 
4  należy dołączyć kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania zobowiązanego do złożenia deklaracji. 
 
5 w sytuacji posiadania (zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić deklarację oddzielnie dla każdej 
z tych nieruchomości. 
 
6 za gospodarstwo domowe, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się 
gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal mieszkaniowy albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę 
wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania 
w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. 
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