
Poradnik dla mieszkańców miasta Turku

Jak wypełnić
deklarację 
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi? 



Od kiedy mogę składać deklarację?

od 1 kwietnia 2021
Podstawa do składania deklaracji:

Uchwała nr XXXI/228/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej
Turku z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 
 

Uchwała nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/artykul/uchwala-nr-xxxi-228-21-rady-miejskiej-turku-z-dnia-4-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xxx-22-1
https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/artykul/uchwala-nr-xxxi-228-21-rady-miejskiej-turku-z-dnia-4-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xxx-22-1
https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/artykul/uchwala-nr-xxxi-228-21-rady-miejskiej-turku-z-dnia-4-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xxx-22-1
https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/artykul/uchwala-nr-xxxi-229-21-rady-miejskiej-turku-z-dnia-4-marca-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-de-1


Gdzie znajdę deklarację?
Wersję elektroniczną pobierz ze strony

www.bip.miastoturek.pl 

Wersję papierową znajdziesz w holu 
Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59.

http://www.bip.miastoturek.pl/


W prawym górnym rogu wpisz datę
wypełnienia deklaracji. 

Wpełnianie 
deklaracji



B. Zaznacz NOWA DEKLARACJA, ponieważ
deklaracja składana jest w związku 

ze zmianą metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami. Wpisz datę 01-04-2021.



W tej części zaznacz czy jesteś 
właścicielem/współwłaścicielem

nieruchomości lub masz inny tytuł 
do nieruchomości. 



W sekcji D wpisz dane osoby, która jest właścicielem nieruchomości.

D.1 Podaj nazwisko i imię właściciela, jego nr PESEL oraz dane 
kontaktowe: numer telefonu i jeśli posiadasz adres e-mail.
D.2 Jeśli właścicieli jest dwóch, to jest odpowiednie miejsce by wpisać drugą osobę 
(w przypadku większej ilości współwłaścicieli należy uzupełnić załącznik do deklaracji 
- inf. o pozostałych osobach zobowiązanych do złożenia deklaracji).



D.3 Ta część przeznaczona jest 
dla zarządców/administratorów

budynków wielolokalowych.



D.4 W tej sekcji wpisz
adres nieruchomości,
której deklaracja
dotyczy.

D.5 Jeżeli adres do korespondencji jest
inny niż adres nieruchomości wpisany
powyżej to wpisz go w tej części. Jeżeli
jest taki sam to nie wypełniaj tego pola.



Zaznacz, gdy masz już
kompostownik. 

Zaznacz, jeśli zamierzasz
skorzystać ze zwolnienia.
Stawka opłaty wyniesie wtedy
9,00 zł/m3 zużytej wody.

UWAGA!
Zwolnienie będzie przyznane tylko i wyłącznie, gdy właściciel zaznaczy dwa kwadraty:    
TAK ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE
TAK ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA

Zaznacz, gdy nie masz
kompostownika. 
W tym przypadku stawka
opłaty wyniesie 9,50 zł/m3
zużytej wody.



9,50
10,08
95,76 zł

5,04 zł/m3

90,72

F. 38 Wpisz wynik mnożenia liczb wpisanych wyżej (F.36 x F.37). 
Przykład: 9,50 zł/m3 x 10,08m3=95,76 zł/mc

F. 39 Tę rubrykę wypełniasz jeśli, posiadasz kompostownik i zamierzasz skorzystać ze
zwolnienia. Wysokość zwolnienia 0,50zł/m3.
Przykład: 0,50 zł/m3 x 10,08 m3= 5,04 zł/m3

F.40  Pomniejsz opłatę: (poz. F.38 - F.39) i wpisz różnicę. 
Przykład: 95,76 zł - 5,04 zł = 90,72 zł

F. 36 Wpisz stawkę 9,50 zł.

F. 37 Wpisz średniomiesięczne żuzycie wody 
(suma ilości wody zużytej w 2020 roku podzielona
przez 12).  
Przykład: (informacja o zużyciu wody za 2020 rok 
z PGKiM - 121 m3) 
121 m3 dzielimy przez 12 miesięcy 
121 m3 : 12=10,08 m3; 



Od całego zużycia wody możesz odjąć wskazanie podlicznika dotyczące:
a) wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do wyliczenia np. wody z licznika ogrodowego,
b) wody zużytej poza częścią zamieszkałą nieruchomości,
c) wycieku wody spowodowanego np. awarią.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których
nie można określić ilości zużytej wody,  ilość zużytej wody  
określona zostanie w oparciu o przeciętne normy zużycia

wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach
domowych według tabeli zamieszczonej obok.



Wpisz datę wypełnienia deklaracji
 i podpisz się czytelnie.



Gdzie i jak dostarczyć deklarację?

Wrzuć do skrzynki
w holu Urzędu

Miejskiego w Turku,
ul. Kaliska 59

Prześlij pocztą na
adres: 

Urząd Miejski 
w Turku, ul. Kaliska 59

przez 
ePUAP

W przypadku elektronicznego przesłania deklaracji należy ją podpisać
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.



Pamiętaj! Do deklaracji dołącz:
 

Kserokopię faktur za zużycie wody z nieruchomości z ostatniego roku kalendarzowego
poprzedzającego złożenie deklaracji (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia), lub informację

od dostawcy wody o jej zużyciu z danej nieruchomości we wskazanym okresie. 
 

W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego ostatniego roku
kalendarzowego, do deklaracji należy dołączyć kserokopię faktur za zużycie wody 

z nieruchomości za cały okres, w którym nieruchomość była zamieszkała, nie krótszy
jednak niż 3 miesiące lub informację od dostawcy wody o zużyciu wody z danej

nieruchomości we wskazanym okresie.
 
 



zadzwoń
63 289 61 76/79

D.3 W tej części wpisujesz dane
swojego małżonka/inapisz do nas
poczta@miastoturek.pl

W razie pytań i wątpliwości 


