INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałych. W Toruniu tylko te nieruchomości zostały
objęte gminnym systemem odbioru odpadów.
Nieruchomości zamieszkałe to domy jednorodzinne, kamienice, bloki, wyłącznie przeznaczone do
celów mieszkalnych.
Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, szkoły, szpitale, domy opieki, parki, cmentarze itp.
Formularz deklaracji można wypełnić komputerowo lub ręcznie, należy stosować wielkie litery
oraz czarny lub niebieski kolor pisma.
Wypełnianie deklaracji rozpoczynamy od części B
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

Pierwszą z opcji wybieramy w przypadku, gdy po raz pierwszy składamy deklarację, np. gdy
nabyliśmy lub wybudowaliśmy nieruchomość na terenie Torunia.
Wpisujemy również datę zamieszkania na nieruchomości. Od tego miesiąca zostanie naliczona opłata.
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

Drugą opcję zaznaczamy, jeżeli zaistniały okoliczności wpływające na zmianę wysokości wnoszonej
do tej pory opłaty, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, rozpoczęcie lub
zakończenie korzystania ze zwolnień w opłacie (kompostownik, rodzina wielodzietna), zaprzestanie
wnoszenia opłaty (sprzedaż, darowizna, itp.).
Wpisujemy również datę zaistnienia zmiany. Od tego miesiąca zostanie zmieniona opłata.
W części C deklaracji należy wpisać dane adresowe nieruchomości, na której powstają odpady.
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 5

Ulica

Nr domu

Nr lokalu
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W części D deklaracji należy wpisać dane dotyczące właściciela nieruchomości.
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

Składającym deklarację może być prywatny właściciel, jak również Wspólnota lub Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Możliwym jest również złożenie deklaracji np. przez najemcę (zaznaczamy wówczas
kwadrat: 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)

E-mail (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu
E-mail (pole nieobowiązkowe)

Należy podać dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy. Osoby fizyczne wpisują nr PESEL.
Pozostałe podmioty: numer Regon oraz NIP lub KRS. Podajemy adres zamieszkania (osoby fizyczne)
lub adres siedziby (pozostałe podmioty), adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamieszkania).
Pola: Nr telefonu oraz E-mail są nieobowiązkowe, jednak ułatwiają kontakt i w razie wątpliwości,
umożliwiają szybsze załatwienie spraw związanych z gospodarką odpadami, np. dotyczące opłaty
(wysokość, okres obowiązywania), zmiana wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki.
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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

Jeżeli deklarację wypełnia i podpisuje pełnomocnik (lub administrator/zarządca nieruchomości),
należy wpisać dane pełnomocnika/administratora/zarządcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, Pesel
lub Regon i NIP/KRS, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny - jeżeli inny).
Do deklaracji należy załączyć kserokopię pełnomocnictwa albo umowy o zarządzanie/administrowanie
nieruchomością. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zwolnieni z opłaty są: małżonek, wstępny (rodzice), zstępny (dzieci) lub rodzeństwo.

W części E należy podać dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady.
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

❑ Jednorodzinna 8

Rodzaj zabudowy nieruchomości

❑ Wielorodzinna 9

Pierwszy kwadrat zaznaczamy jeżeli jesteśmy właścicielem budynku w zabudowie jednorodzinnej.
Budynek jednorodzinny to taki, w którym znajdują się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne.

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

❑ Jednorodzinna 8

Rodzaj zabudowy nieruchomości

❑ Wielorodzinna 9

Drugi kwadrat zaznaczamy jeżeli nasza nieruchomość spełnia warunki definicji dla zabudowy
wielorodzinnej, czyli budynek posiada co najmniej 3 lokale mieszkalne.
WAŻNE! Od wyboru rodzaju zabudowy na deklaracji zależy wysokość opłaty. W Toruniu stawka
opłaty jest zróżnicowana w zależności od rodzaju zabudowy.

Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów 10
Adres punktu wywozowego (lokalizacja pojemnika lub boksu
śmietnikowego) – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości

Numer ewidencyjny działki podajemy, jeżeli adres budynku nie jest wystarczający do jednoznacznego
zidentyfikowania nieruchomości. Jeżeli pojemniki na nieruchomości są usytuowane nietypowo
(np. odbiór odbywa się od strony innej ulicy, itp.), należy wpisać adres punktu wywozowego.
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❑

Czy pojemnik / boks jest wspólny dla kilku nieruchomości?

❑

Tak

Nie

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie należy wskazać ich adresy

Jeżeli z pojemników korzystają również mieszkańcy innych nieruchomości (nie ujętych w składanej
przez nas deklaracji), należy zaznaczyć kwadrat: „Tak” oraz wskazać ich adresy/adres. Na przykład
jeżeli korzystamy z pojemników wspólnie z sąsiednim budynkiem lub jeden boks śmietnikowy
obsługuje kilka budynków wielorodzinnych o różnych adresach.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

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

Wskazana liczba osób zamieszkujących nieruchomość będzie służyć do ustalenia niezbędnej
pojemności i/lub ilości pojemników, w które wyposażona zostanie nieruchomość. Będzie to również
liczba wyjściowa do ustalenia miesięcznej opłaty za odbiór odpadów, obliczonej w części F.

W części F należy samodzielnie obliczyć wysokość opłaty za odpady komunalne
Tą część rozpoczynamy od wskazania, czy chcemy skorzystać ze zwolnień w opłacie.
Istnieją 2 okoliczności, które dają możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty:
• na nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne
i/lub
• na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej znajduje się kompostownik przydomowy
Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne 11

❑

Tak

❑

Nie

Rodziny wielodzietne to rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390, ze zm.).

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

❑

Tak

❑

Nie

Dotyczy wyłącznie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele nieruchomości
wielorodzinnej zawsze pozostawiają to oświadczenie puste lub ewentualnie zaznaczają pozycję „Nie”.
W przypadku deklaracji posiadania kompostownika:
a) nie otrzymamy pojemnika oraz worków na bioodpady, nie będą one odbierane z nieruchomości,
nadwyżki można oddać w PSZOK (ul. Kociewska 37, ul. Dwernickiego 15-15A).
b) stwierdzenie braku kompostownika lub nie korzystania z niego (jak również uniemożliwienie
dokonania oględzin nieruchomości), powoduje utratę prawa do obniżonej opłaty;
c) ponowne skorzystanie ze zwolnienia, możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy;
d) kto wbrew informacji podanej w deklaracji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie
kompostuje w nim bioodpadów, podlega karze grzywny.
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Wariant 1.
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

Wskazanie, że na nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej 3 dzieci),
oznacza, że zamiast stawki za osobę, została wybrana stawka: 60 zł za rodzinę (niezależna od ilości
osób w rodzinie).
Wariant 2.
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

Wskazanie, że na nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej 3 dzieci)
oraz że nieruchomość posiada kompostownik (tylko zabudowa jednorodzinna), oznacza, że zamiast
stawki za osobę, została wybrana stawka: 52 zł za rodzinę (niezależna od ilości osób w rodzinie).
Wariant 3.
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

Wskazanie, że nieruchomość posiada kompostownik (tylko zabudowa jednorodzinna), oznacza, że
została wybrana obniżona stawka: 13 zł od osoby.
Wariant 4.
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

Brak zwolnień (na nieruchomości nie zamieszkuje rodzina wielodzietna oraz nie będzie prowadzone
kompostowanie bioodpadów) - stawka zależna od rodzaju zabudowy: 14 zł lub 15 zł od osoby.
W dalszej części F formularza najpierw wypisujemy cztery czynniki dotyczące naszej nieruchomości,
następnie dobieramy do nich właściwe stawki opłaty oraz mnożymy każdy czynnik przez dobraną
stawkę. Na koniec sumujemy uzyskane wartości otrzymując całkowitą miesięczną kwotę opłaty.
Kolejne kroki obliczeń prezentują poniższe przykłady.
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Przykład 1.
Zabudowa jednorodzinna, 3 osoby, brak rodzin wielodzietnych, brak kompostownika.
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:
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….…....................... ....................... 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

60,00 zł

52,00 zł

13,00 zł

F.8. Dla osób z pola F.4
…………

15…........... 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

………………............. 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)

F.12. Dla osób z pola F.4
……………

……….….………………

45............ zł

45......................... zł

Ponieważ nie korzystamy ze zwolnień (brak rodzin wielodzietnych, brak kompostownika),
pozostawiamy puste pola: F.1., F.2., F.3.
Natomiast w polu F.4. wpisujemy liczbę osób, które nie korzystają ze zwolnień (w tym przypadku
równa liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości).
Następnie w polu F.8. wybieramy stawkę dla zabudowy jednorodzinnej, tj. 15 zł.
Pozostawiamy puste pola: F.9., F.10., F.11.
Natomiast w polu F.12 wpisujemy wynik mnożenia: 3 * 15 zł = 45 zł.
Na końcu wpisujemy w polu F.13. całkowitą sumę, która w tym wypadku jest również równa 45 zł.
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Przykład 2.
Zabudowa wielorodzinna, na nieruchomości zamieszkuje łącznie 50 osób, w tym rodziny
wielodzietne.
Liczba rodzin wielodzietnych: 3 rodziny (20 osób)
Liczba osób nieobjętych zwolnieniami w opłacie: 30 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
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….…....................... ..................... 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:

….….....................

30...................... 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

60,00 zł

52,00 zł

13,00 zł

F.8. Dla osób z pola F.4
…………

14…........... zł

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

180............. zł

F.10. Dla rodzin z pola F.2

F.11. Dla osób z pola F.3

………..…………... 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)

F.12. Dla osób z pola F.4
…………

……….….……………

420............ zł

600......................... zł

W polu F.1. wpisujemy liczbę rodzin wielodzietnych, pozostawiamy puste pola: F.2., F.3.
Natomiast w polu F.4. wpisujemy liczbę osób, które nie są objęte zwolnieniami w opłacie (tzn.
nie wchodzą w skład rodzin wielodzietnych).
Następnie w polu F.8. wybieramy stawkę dla zabudowy wielorodzinnej, tj. 14 zł.
W polu F.9 wpisujemy wynik mnożenia: 3 * 60 zł = 180 zł. Pozostawiamy puste pola: F.10., F.11.
Natomiast w polu F.12 wpisujemy wynik mnożenia: 30 * 14 zł = 420 zł.
Na końcu wpisujemy w polu F.13. całkowitą sumę: 180 zł + 420 zł = 600 zł.
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Przykład 3.
Zabudowa jednorodzinna, na nieruchomości zamieszkuje 1 rodzina wielodzietna (6 osób),
nieruchomość nie posiada kompostownika.
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

1

….…...................... ...................... 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
……………

60............ zł

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

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

……….….………………

60......................... zł

W polu F.1. wpisujemy liczbę rodzin wielodzietnych.
Pozostawiamy puste pola: F.2., F.3., F.4.
Pozostawiamy puste pole: F.8.
Natomiast w polu F.9 wpisujemy wynik mnożenia: 1 * 60 zł = 60 zł.
Pozostawiamy puste pola: F.10., F.11., F.12.
Na końcu wpisujemy w polu F.13. całkowitą sumę, która w tym wypadku jest również równa 60 zł.
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Przykład 4.
Zabudowa jednorodzinna, na nieruchomości zamieszkuje łącznie 7 osób, w tym rodziny
wielodzietne, nieruchomość posiada kompostownik.
Liczba rodzin wielodzietnych: 1 rodzina (5 osób)
Liczba osób nieobjętych zwolnieniem w opłacie dla rodzin wielodzietnych: 2 osoby
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

1

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

2

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

F.10. Dla rodzin z pola F.2
………..

52……... zł

F.11. Dla osób z pola F.3
……………

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

26............ zł

F.12. Dla osób z pola F.4
………………............ zł

……….….………………

78......................... zł

Pozostawiamy puste pole: F.1. Natomiast w polu F.2. wpisujemy liczbę rodzin wielodzietnych, które
jednocześnie kompostują bioodpady.
W polu F.3. wpisujemy liczbę osób nieobjętych zwolnieniem w opłacie dla rodzin wielodzietnych.
Pozostawiamy puste pole: F.4. Również puste pozostawiamy pola: F.8. oraz F.9.
Natomiast w polu F.10 wpisujemy wynik mnożenia: 1 * 52 zł = 52 zł.
W polu F.11 wpisujemy wynik mnożenia: 2 * 13 zł = 26 zł. Pozostawiamy puste pole: F.12.
Na końcu wpisujemy w polu F.13. całkowitą sumę: 52 zł + 26 zł = 78 zł.
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W części G wpisujemy imię i nazwisko osoby składającej deklarację, która składa swój podpis
we właściwym polu.
Część H służy do podawania wszelkiego rodzaju uwag składającego, dla których nie znalazło się
miejsce w żadnym z pól wzoru deklaracji.
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

W przypadku wpisania w polu D.6. danych pełnomocnika/zarządcy/administratora, deklarację
podpisuje pełnomocnik/zarządca/administrator. Należy wówczas pamiętać o załączeniu kserokopii
pełnomocnictwa lub umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością.

Warto również dokładnie zapoznać się z zawartym w końcowej części deklaracji:
• Przypisami
• Pouczeniami
• Objaśnieniami
• Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
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