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
Składający
Termin składania
Miejsce składania

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
W terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana mająca wpływ na wysokość albo wygaśnięcie
obowiązku uiszczania tej opłaty.
Urząd Miasta Torunia (Wydział Gospodarki Komunalnej, Punkty Informacyjne Urzędu Miasta) 1

Deklarację należy wypełnić 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 2
❑ korekta / zmiana danych zawartych
w złożonej już deklaracji 3
data zamieszkania na nieruchomości ………………….
data zaistnienia zmiany ………………………
(zmieniona / pierwsza opłata obowiązuje od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana / zamieszkanie na nieruchomości)
(zmniejszenie opłaty za okres wsteczny, możliwe jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca) 4
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 5

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

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. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ właściciel nieruchomości
❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
❑ współwłaściciel nieruchomości
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
❑ użytkownik wieczysty
❑ inny podmiot władający nieruchomością

D.3. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dot. pozostałych osób i jednostek)

D.4. DANE IDENTYFIKACYJNE
PESEL

REGON 6

NIP/ KRS 6

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)

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli inny niż podany w D.4)
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

1

E-mail (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu
E-mail (pole nieobowiązkowe)

D.6. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(wypełnić w przypadku, gdy właściciela reprezentuje podmiot upoważniony; podać dane analogicznie jak w pkt D3-D5) 7

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

❑ Jednorodzinna 8

Rodzaj zabudowy nieruchomości

❑ Wielorodzinna 9

Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów 10
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 ich adresy

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

….…................................................. osób
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne 11

❑

Tak

❑

Nie

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 12

❑

Tak

❑

Nie

F.1. Liczba RODZIN, które jednocześnie:
a) korzystają ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych 11
b) nie korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania 12

….…............................................... rodzin

F.2. Liczba RODZIN, które jednocześnie:
a) korzystają ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych 11
b) korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania 12
F.3. Liczba OSÓB, które jednocześnie:
a) nie korzystają ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych 11
b) korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania 12

….…................................................ rodzin

….….................................................. osób

F.4. Liczba OSÓB nie korzystających ze zwolnień wskazanych wyżej:

….….................................................. osób

Jednostkowa kwota na rodzinę i/lub osobę wynikająca z zapisów uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 13
Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (pole F.8.)

15,00 zł / osobę

14,00 zł / osobę

F.5. Dla rodzin z pola F.1

F.6. Dla rodzin z pola F.2

F.7. Dla osób z pola F.3

F.8. Dla osób z pola F.4

60,00 zł

52,00 zł

13,00 zł

……………............. zł

Miesięczna kwota (należy pomnożyć stawkę przez liczbę osób i/lub rodzin)
F.9. Dla rodzin z pola F.1

F.10. Dla rodzin z pola F.2

F.11. Dla osób z pola F.3

F.12. Dla osób z pola F.4

………………............. zł

………..…………... zł

………………............. zł

………………............. zł

F.13. Całkowita miesięczna kwota opłaty dla całej nieruchomości
(należy zsumować wartości z pól F.9, F.10, F.11 i F.12)

2

……….….…………………......................... zł

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 DEKLARACJĘ / ADNOTACJE ORGANU

Przypisy:
1
Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach:
• Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń,
• Punkty Informacyjne Urzędu Miasta:
o PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8;
o PIUM – CH Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15;
o PIUM – CH Plaza, ul. Broniewskiego 90;
o PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 b;
o PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52;
o PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38;
• bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
2
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.
3
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 do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
okres wsteczny, po 10-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; za wyjątkiem sytuacji, gdy
deklaracja składana jest w związku ze śmiercią mieszkańca i jest złożona w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W takim
przypadku należy podać tę informację w polu „H. Uwagi” deklaracji.
5
w sytuacji posiadania (zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić deklarację oddzielnie dla każdej z
tych nieruchomości.
6
wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
7
należy dołączyć kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania zobowiązanego do złożenia deklaracji.
8
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, Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.).
9
za zabudowę wielorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się
nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym innym niż wskazany wyżej budynek mieszkalny jednorodzinny.
10
podać w przypadku jeżeli adres administracyjny, nie jest wystarczający do jednoznacznego zidentyfikowania nieruchomości, za którą
jest składana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11
za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.), tj. rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

3

12

w przypadku deklaracji posiadania kompostownika (dotyczy wyłącznie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej):
a) właściciel nieruchomości nie będzie wyposażony przez gminę w pojemniki oraz worki do zbierania bioodpadów. Odpady te
nie będą od niego odbierane z nieruchomości, natomiast bioodpady, których nie będzie w stanie zagospodarować we
własnym zakresie, będą odbierane w punktach PSZOK położonych przy:
– ul. Kociewskiej 37,
– ul. Dwernickiego 15-15A.
b) w razie stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Torunia, że właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika lub nie
kompostuje bioodpadów lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji posiadania kompostownika,
Prezydent Miasta Torunia stwierdza utratę do prawa do obniżonej opłaty (art. 6k ust. 4b ustawy u.c.p.g.);
c) ponowne skorzystanie z obniżonej opłaty z tyt. posiadania kompostownika, możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy (art. 6k ust. 4b ustawy u.c.p.g.) i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
d) kto wbrew informacji podanej w pkt F deklaracji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim
bioodpadów, podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2c ustawy u.c.p.g.).
13
Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wskazana uchwała określa
również rodzaje i wysokość zwolnień z tej opłaty.
Pouczenia:
1. 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 2019 r. poz. 1438, ze zm.).
2. 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 (art. 6o ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej ustawa u.c.p.g.
3. Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlega karze grzywny
(art. 10 ust. 2b ustawy u.c.p.g.).
Objaśnienia:
1. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, wysokość opłaty zostanie określona przez
Prezydenta Miasta Torunia, przy zastosowaniu podwyższonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych
w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty:
Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Rodzina wielodzietna
Podwyższona stawka opłaty
Unieważnione

30,00 zł / osobę

28,00 zł / osobę

1

Unieważnione1

6. 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.
7. 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

Unieważnione uchwałą nr XXV/81/2020 z dnia 14 października 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie
stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 448/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 4952), która stała się prawomocna w dniu 17 listopada 2020 r.

4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8. W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100
Toruń.
2) Pana/i dane osobowe wpisane do deklaracji będziemy przetwarzali, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej RODO,
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust 1 lit c RODO), wynikającego z
przepisów:
• Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej u.c.p.g.,
• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.),
• oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.
3) Podanie danych osobowych w składanej deklaracji jest obowiązkowe (za wyjątkiem danych oznaczonych jako „pole nieobowiązkowe”),
a obowiązek ich podania wynika z art. 6m ustawy u.c.p.g. W przypadku niepodania, w składanej deklaracji, Pana/i danych osobowych,
nie będzie możliwe jej skuteczne złożenie oraz realizacja usługi odbioru odpadów.
4) Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:
• podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: firmy informatyczne serwisujące system informatyczny;
• innym odbiorcom: przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z Gminą Miasta Toruń;
• nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
5) Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres:
a) dane zawarte w papierowej wersji deklaracji:
• w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (ul. Legionów 220, 87-100 Toruń): do momentu złożenia nowej
korygującej deklaracji (jednak nie krócej niż przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dana deklaracja została
złożona), po tym okresie deklaracja zostanie przekazana do archiwum Urzędu Miasta Torunia,
• w archiwum Urzędu Miasta Torunia (ul. Fałata 39, 87-100 Toruń): Przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
deklaracja została złożona;
b) dane w wersji elektronicznej zamieszczonej na serwerze Urzędu Miasta Torunia:
• przez okres czasu, w którym Gmina Miasta Toruń będzie realizowała zadania nałożone na nią ustawą u.c.p.g.
6) Ma Pan/i prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania swoich danych i ich usunięcia,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem, może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Szczegółowych informacji jak złożyć skargę, udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się one na stronie
internetowej Urzędu Miasta Torunia – www.bip.torun.pl. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować
wniosek na adres e-mail: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. Przed realizacją
Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).
8) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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