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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

1. PESEL/NIP  

           
 

 Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXV/159/13 
Rady Miejskiej w Torzymiu  
z dnia 30.01.2013r.  

DŚ-2     DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

2. Dzień – Miesiąc – Rok 

_____ . _____ . _________ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391). 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

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

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Burmistrz Torzymia, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy  
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

    złożenie deklaracji   korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____ . _____ . ________) 
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

4. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   Właściciel nieruchomości    Najemca, dzierżawca    Inny 

   Współwłaściciel    Zarządca nieruchomości wspólnej 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   Osoba fizyczna    Osoba prawna    Jednostka organizacyjna  
nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i Nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej). 

6. 

 

Adres zamieszkania / Adres siedziby 
 
 Kraj Województwo Powiat 

7. 
 

8. 9. 

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu 

10. 
 

11. 12. 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu 

13. 
 

14. 15. 
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina Ulica 
Nr domu/ Nr lokalu /  

Nr działki (w przypadku 
nienadania nr domu) 

16. 
 

17. 18. 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

19. 
 

20. 21. 

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

22. (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   selektywny    zmieszany 

Prowadzę następujący rodzaj działalności (proszę dokładnie opisać prowadzoną działalność) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________, w ramach której średnio na dzień: 

jest zatrudnionych pracowników 23.  

w szkole uczy się uczniów 24.  

w przedszkolu przebywa dzieci 25.  

lokal handlowy ma powierzchnię 26.                                         m
2
 

lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych 27.  

w szpitalu/hotelu/pensjonacie/miejscu noclegowym itp. znajduje 
się łóżek 

28. 

inne ( wymień jakie ) 29. 
 

 

 

  



  Strona 3 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne  gromadzone są w pojemnikach o 
pojemności: 

 

I. Wielkość 
pojemników na 

odpady 
zmieszane 

(niesegregowane) 

II. Stawka opłaty za pojemnik2. III. Liczba 
pojemników 
miesięcznie5 

IV. Wysokość 
miesięcznej 

opłaty (iloczyn 
kolumn II a lub II b 

x III) 

a. selektywny3 b. zmieszany 

80 L 
30. 31. 32. 

 

33.  

 

120L     

240 L 
34. 35. 36. 

 

37.  

 

1100 L 
38. 39. 40. 

 

41. 

 

42. 
 

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

47. 
 

48. 49. 50. 51. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma kwot z kolumny IV). 

52. 

(należy podać kwotę w PLN) 
 

 

Czy nieruchomość wskazana w części D niniejszej 
deklaracji wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku 

zaznaczenia pozycji „TAK” proszę podać pojemność 
kompostownika) 

28. 

 TAK 

29. 

 NIE 

30. 
               m
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Nieruchomość wskazana w 
części D niniejszej deklaracji 
wyposażona jest w: (w przypadku 

zbiorników bezodpływowych i 
przydomowej oczyszczalni ścieków 
proszę określić wielkość w m3 z 
dokładności jednego miejsca po 
przecinku) 

31. 

 
 Zbiornik bezodpływowy 
na nieczystości płynne 

32. 

 
 Przydomową oczyszczalnię 

ścieków 

33. 

 

 

Kanalizację 
sanitarną 

m
3
 m

3
 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 , 66-235 Torzym danych 
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 

 

34. Data 35. Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.  

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  
4. 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.  

5. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. 
 Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:  

 kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji,  
 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,  

 dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp. 
6. Minimalną wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość  określono w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku 
7. Pierwszą deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Burmistrza Torzymia 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013r. 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 


