
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 

DRUKOWANYMI LTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIEM KOLOREM  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KUMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:            Art. 6 n ustawy z  dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku   w gminach  

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 

podmiotów władających nieruchomością  

Miejsce składania: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym 

Termin: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych 

- 14 dni od wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości  należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Organ Właściwy do  

złożenia deklaracji: 

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym 

ul. Wojska Polskiego 32 

66-235 Torzym  

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

             PIERWSZA DEKLARACJA                                       NOWA DEKLARACJA                     …………………………………                          

                                                                                                                                                                DATA ZAISTNIENIA ZMIANY 

 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 

Zaznaczyć właściwy kwadrat  

 

 WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL                          UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 ZARZĄDCA/ UŻYTKOWNIK                                     INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

 

C. DANE SKŁADAJACEGO  DEKLARACJĘ 

 

     Rodzaj składającego ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   

OSOBA FIZYCZNA           OSOBA PRAWNA   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

                                                                                                         NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

     NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

     IDNTYFIKATOR NIP/REGON                                                                   

          

                 

PESEL 

           
 

 

D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA  

 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR. DOMU NR. LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

NUMER TELEFONU  

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

KRAJ  

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT  

 

GMINA 

           

ULICA NR.DOMU NR. LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY  

                 

POCZTA 

 

 



F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW 

 

 Sposób gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

   Selektywny  

 

 

              Zmieszany 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

         Tak  

 

    Nie 

 

G. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻYTEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

( dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 4 osób) 

 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

 

………………………………….. zł 

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

wskazaną w części E 

………………………………….. 

3. Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz. 1 

pomnożyć  przez liczbę osób wskazaną w poz. 2) 

       ……………………………………  zł  

H. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻYTEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

( dla gospodarstwa domowego ) 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

        …………………………………….  zł 

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

wskazaną w części E 

        ………………………………….. 

3. Miesięczna kwota opłaty ( równa stawce z pkt.1 )         …………………………………….  zł  

 

I. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻYTEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

( dotyczy nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady) 

 

1. Prowadzę następujący rodzaj działalności (opis prowadzonej działalności) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………, (wypełnić właściwe, według rodzaju działalności) 

Ilość zatrudnionych pracowników   

Ilość uczniów w szkole  

Ilość dzieci w przedszkolu   

Powierzchnia lokalu handlowego                                            m 2 

Ilość miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym  

Ilość miejsc noclegowych w hotelu/pensjonacie/ miejscu 

noclegowym itp.  

 

Powierzchnia cmentarza                                            m 2 

Inne.  

 

 

2. Oświadczam, ze na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w 

pojemnikach o pojemności.  

 

J. Wielkość 

pojemników na 

odpady zmieszane 

(niesegregowane) 

II. Stawka opłaty za pojemnik  III. Liczba 

pojemników 

miesięcznie 

IV. 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty 

(Iloczyn 

kolumn  IIa 

lub IIb  i III) 

a. Selektywne  b. Zmieszane  

do 100 l     

      120 l     

      240 l     

      1100 l     

      2500 l     

      5000 l     

      7000 l     

      10000 l     

      15000 l     

      16000 l     

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

( suma kwot z ostatniej kolumny) 

 

(należy podać kwotę z PLN) 

 

 

 



 

K. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻYTEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 (dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej) 

 

 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób 

określony w części F 

 

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić: 

 

………………………………………… zł  + ……………………………….. zł = ………………………………….. zł 

Wysokość opłaty z części G lub H                     Wysokość opłaty z części I              Miesięczna wysokość opłaty 

 

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                           ( czytelny podpis) 

 

M. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DANE ZAWARTE W DEKLARACJI 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja jest podstawą do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. W przypadku niewypłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z 17 czerwca 1996 r o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r Nr.299, poz. 1954 z 

późn. zm.) 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w 

przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze 

4. Każda deklaracja dotyczy jednej nieruchomości  

Objaśnienia 

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 

PESEL lub NIP, Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.  

2. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.  

3. Selektywne zbieranie odpadów – oznacza gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach o pojemności 

wskazanej w regulaminie. Odpady gromadzone i oddawane jako selektywne – selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych z podziałem na frakcje papier i tektura, plastik, szkło gromadzone, odpady biodegradowalne 

oddawane są w pojemnikach lub workach do segregacji.  



4. Właściciel nieruchomości (lub współwłaściciel , użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest 

obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

5. Minimalną wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość  określono w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym, 

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i 

Gminy Torzym  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania nastąpienie zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 


