INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Druk deklaracji dotyczy nieruchomości zamieszkałych. W Toruniu tylko te nieruchomości
zostały objęte gminnym systemem odbioru odpadów od 1 lipca 2013 r.
Nieruchomości zamieszkałe to domy jednorodzinne, kamienice, bloki, wyłącznie przeznaczone do
celów mieszkalnych.
Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, 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:

Pierwszą z opcji wybieramy w przypadku, gdy po raz pierwszy składamy deklarację, np. gdy
nabyliśmy lub wybudowaliśmy nieruchomość na terenie Torunia. Do tej opcji dołączamy wpisanie
daty zamieszkania na nieruchomości w polu poniżej.

Drugi kwadrat zaznaczamy, jeżeli aktualizujemy dane lub korygujemy wcześniej złożoną deklarację.
Wpisujemy datę zaistnienia aktualizacji.
WAŻNE! Obie wpisane daty decydują o ustaleniu miesiąca powstania obowiązku wnoszenia opłaty i
powodują, że należności zostaną naliczone począwszy od miesiąca, który podano we wpisanej dacie.
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Części C i D deklaracji służą do identyfikacji podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji.
Określamy tutaj nasz status jako właściciela nieruchomości oraz podajemy podstawowe dane
identyfikacyjne.
W części C należy m.in. określić czy jesteśmy właścicielem nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej czy wielorodzinnej.

Pierwszy kwadrat zaznaczamy jeżeli jesteśmy właścicielem w zabudowie jednorodzinnej. Budynek
jednorodzinny to taki, w którym znajdują się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne. Definicja zabudowy
jednorodzinnej zawarta jest w deklaracji w pierwszym z przypisów końcowych.

Drugi kwadrat zaznaczamy jeżeli nasza nieruchomość spełnia warunki definicji dla zabudowy
wielorodzinnej, czyli budynek posiada co najmniej trzy lokale mieszkalne.
WAŻNE! Od wyboru rodzaju zabudowy na deklaracji zależy wysokość opłaty. W Toruniu stawki
opłat są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy, dlatego prosimy o dokładną analizę
posiadanej nieruchomości pod kątem definicji.
Wybór opcji w sekcji C stosujemy potem przy ustaleniu obowiązującej stawki opłaty (część F) na
podstawie tabeli zawartej w objaśnieniach deklaracji.
Po wyborze rodzaju zabudowy, w sekcji C wybieramy także rodzaj tytułu prawnego, na
podstawie którego władamy nieruchomością i jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji.
Część D deklaracji zawiera pola służące do wskazania danych identyfikacyjnych właściciela
nieruchomości.
Wypełniamy w niej wszystkie pola, z wyjątkiem tych oznaczonych jako „pole nieobowiązkowe”.
Osoby fizyczne podają wśród danych jedynie swój numer PESEL, nie wypełniają zaś pól
przeznaczonych na numery REGON i NIP/KRS, które są przeznaczone tylko dla osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Mimo, że są to dane nieobowiązkowe, rekomendujemy składającym deklarację podanie numeru
telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. Umożliwia to często szybsze załatwienie spraw związanych
z gospodarką odpadami, szczególnie dotyczących wywozu odpadów lub ustalenia opłat dla
nieruchomości.
Sekcję D.5 pozostawiamy pustą, jeżeli jako właściciel sami składamy deklarację. Jeśli jednak
właściciela reprezentuje inny podmiot upoważniony – powinien podać swoje dane w takim zakresie,
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jak wynika to z pól sekcji D.2 – D.4. W tym przypadku obowiązkowe jest załączenie do deklaracji
kopii dokumentu upoważniającego do reprezentowania właściciela.
Część E przeznaczona jest na dane związane z odbiorem odpadów dla nieruchomości, za którą
składamy deklarację.
Wypełniając pola ustalamy lokalizację miejsca, w którym będziemy zbierać odpady i z którego mają
one być odbierane przez firmę wywozową. Wskazana liczba osób zamieszkujących nieruchomość
będzie służyć do ustalenia niezbędnej pojemności pojemników, w które wyposażona zostanie
nieruchomość.
W części E należy m.in. określić czy odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w
sposób selektywny:

Pierwszy kwadrat zaznaczamy jeżeli odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób
selektywny, tzn. oprócz pojemnika w kolorze zielonym służącego do zbierania odpadów zmieszanych,
nieruchomość zostanie wyposażona w worki koloru żółtego (w zabudowie wielorodzinnej pojemniki)
do zbierania papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali; worki koloru białego (w zabudowie
wielorodzinnej pojemniki) do zbierania szkła i opcjonalnie pojemnik w kolorze brązowym do
zbierania bioodpadów, w których należy gromadzić poszczególne frakcje odpadów.

Drugi kwadrat zaznaczamy jeżeli odpady powstające na nieruchomości nie będą zbierane w sposób
selektywny, w takiej sytuacji na nieruchomości znajdzie się tylko 1 pojemnik, w którym należy
umieszczać wszystkie powstające odpady. Zbieranie odpadów w ten sposób jest mniej przyjazne
środowisku i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat wyższych niż w sytuacji selektywnego
zbierania odpadów.
Wybór opcji w sekcji E stosujemy potem przy ustaleniu obowiązującej stawki opłaty (część F) na
podstawie tabeli zawartej w objaśnieniach deklaracji.

W części F obliczamy wysokość opłaty za odpady komunalne, która wynika z naszych wyborów
dokonanych we wcześniejszych sekcjach deklaracji oraz stawek opłat ustalonych przez Radę
Miasta Torunia (wymienionych w tabeli zawartej w objaśnieniach deklaracji).
W kolejnych krokach wypełniania części F:
 Wskazujemy ile gospodarstw danego rodzaju zamieszkuje naszą nieruchomość,
 Wpisujemy odpowiednią stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego, które nas dotyczy
(wybieramy ją z tabeli z punktu 2 objaśnień deklaracji),
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 Ustalamy miesięczną wysokość opłaty poprzez pomnożenie liczby wybranych gospodarstw i
przyporządkowanych im stawek opłat,
 Sumujemy całkowitą miesięczną kwotę opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych dla
nieruchomości.
Poniżej zamieszczamy 3 przykłady obliczenia opłaty w części F, dla często występujących
przypadków nieruchomości.
Przykład 1. W domu wielorodzinnym znajdują się 3 gospodarstwa domowe (dwa w którym
zamieszkują dwie osoby, jedno w którym zamieszkują cztery osoby), odpady powstające na
nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.

Przykład 2. W domu jednorodzinnym znajduje się 1 gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje
sześć osób, odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.
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Przykład 3. W domu jednorodzinnym znajdują się 2 gospodarstwa domowe (jedno w którym
zamieszkuje jedna osoba, jedno w którym zamieszkują dwie osoby), odpady powstające na
nieruchomości nie będą zbierane w sposób selektywny.
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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.
WAŻNE! Prosimy o dokładne zapoznanie się z pouczeniem zawartym w końcowej części
deklaracji, jak również objaśnieniami związanymi ze sposobem wypełniania deklaracji oraz
wskazówkami dotyczącymi miejsc jej składania.
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