
 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 
 
 

NOWE DRUKI DEKLARACJI  
Z TERMINIEM OBOWIĄZYWANIA 

OD 1 STYCZNIA 2021 r. SĄ JUŻ PRZYJMOWANE 

 (można je przynieść osobiście lub przesłać pocztą): 

 w Wydziale Gospodarki Komunalnej: ul. Legionów 220, 

 w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta, 

 poprzez portal epuap.gov.pl (pismo ogólne z załącznikiem). 

 
1. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami, kolorem 

niebieskim lub czarnym. 

2. Numer konta bankowego, na które uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jest przekazywany pisemnie właścicielowi nieruchomości po 
zweryfikowaniu przez Urząd Miasta Torunia danych zawartych w złożonej deklaracji. 

3.  Deklarację można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z 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. 

4. Deklarację można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach: 
• Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, 
• Punkty Informacyjne Urzędu Miasta  
• bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres Wydziału Gospodarki 
Komunalnej. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, po 10. 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. 

8. W sytuacji posiadania (zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy 
wypełnić deklarację oddzielnie dla każdej z tych nieruchomości. 

9. Wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

10. Należy dołączyć kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania 
zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

11. Za zabudowę jednorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uznaje się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym - tj. budynkiem wolnostojącym 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.). 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.). 

e) 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. 


