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Uchwała nr XXXI/550/2022 

Rady Miasta Sopotu 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 

z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w związku z art. 6n, 6m, 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)  

Rada Miasta Sopotu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, składają następujące deklaracje: 

1) deklarację DO-IN - w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w 

którym zamieszkuje rodzina w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub dla nieruchomości, na której nie ustanowiono odrębnej własności lokali, 

wzór deklaracji DO-In stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) deklarację DO-W- w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na 

której zamieszkują mieszkańcy,  

wzór deklaracji DO-W stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) deklarację DO-WN- w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

wzór deklaracji DO-W+N stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na potwierdzenie danych zawartych w tej deklaracji: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, jeżeli deklarację składa 

podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze 

wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych 

wcześniej; 

2) kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty, jeżeli 

deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o ile taka kopia nie została załączona do 

deklaracji składanych wcześniej przez wspólnotę; 

3) kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub aktu notarialnego, w której/którym powierzono 

lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną, jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości 

zabudowanej budynkami wielolokalowymi i deklarację składa osoba sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną na podstawie uchwały lub aktu notarialnego, o ile taka kopia nie 

została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez zarządcę; 

4) pismo wyjaśniające przyczyny:  
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a) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, o ile są inne niż zmiana 

wynikająca z obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok 

kalendarzowy lub zmiana stawki opłaty; 

b) zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty; 

c) ustania obowiązku uiszczania opłaty; 

d) złożenia korekty deklaracji.  

§ 3 

Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4 

1. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z zapisami z 

ust.2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Format elektroniczny deklaracji, o którym mowa w § 1 uchwały, określa się jako format danych 

XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji. 

3. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy  

z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 5 

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z dołu bez wezwania, miesięcznie, 

w terminie do 30-go dnia każdego miesiąca. 

2. Opłatę uiszcza się na indywidualnie wskazany rachunek bankowy przez organ przyjmujący 

deklaracje. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXVIII/486/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 

z dniem 31 marca 2022 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA SOPOTU 

/-/ Piotr Bagiński 

 

RADCA PRAWNY 

/-/ Marta Falkiewicz 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z planowanym przekształceniem Zakładu Oczyszczania Miasta w spółkę oraz 

upoważnieniem Dyrektora jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji.  

 

Zmiany dotyczą adresata, numerów telefonów oraz adresów mailowych we wzorach deklaracji. 

 

Rekomenduje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

p.o. naczelnika Wydziału Inżynierii 

i Ochrony Środowiska 

/-/ Krzysztof Jałoszyński 

WICEPREZYDENT MIASTA 

/-/ Marcin K. Skwierawski 

 
 


