
Uchwała nr XXXI/552/2022 

Rady Miasta Sopotu 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015r.  w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6c ust. 2, art. 6j ust.3, art. 6k, 

art. 6l, art. 6m oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)  

Rada Miasta Sopotu 

uchwala, co następuje 

§ 1 

Uchwałę nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 

2015 r. poz. 2981); zmienioną uchwałą nr XXXIV/464/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2017r. poz. 4162) oraz 

uchwałą nr V/104/2019 z dnia 28 marca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 marca  2019r. poz. 2511) oraz uchwałą nr XV/271/2020 z dnia 21 maja 

2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa  Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. poz.2850) 

oraz uchwałą nr XXVIII/487/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.  (Dziennik Urzędowy 

Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. poz. 4389) oraz uchwałą nr 

XXX/518/2022 rady Miasta Sopotu z dnia 28 stycznia 2022r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. poz. 657) 

 

zwaną dalej uchwałą zmienia się w następujący sposób:  

§ 1 

§ 4 otrzymuje brzmienie:  

„1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, wzór deklaracji DO – N stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, na 

dodatkowy jednorazowy odbiór odpadów, wzór deklaracji DO – ND stanowi załącznik nr 

4 do niniejszej uchwały. 

3. Deklarację, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości składa do właściwego 

organu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w przypadku zgłoszenia dodatkowego 

jednorazowego wywozu odpadów komunalnych, określając termin świadczenia usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodny z obowiązującym 

harmonogramem. 

4. Deklaracje, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie w terminie: 

a. 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 



b. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

5. W przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty, 

które złożyły deklaracje zostaną powiadomione o nowej wysokości opłaty miesięcznej, 

obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji.” 

§ 2 

1. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy uchwały pozostawia się w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 

§ 5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Ponadto wydłuża się do 3 dni czas, pomiędzy zadeklarowaniem jednorazowego odbioru odpadów a 

terminem jego odbioru. Dotychczasowy jeden dzień wyprzedzenia utrudniał skuteczne planowanie 

harmonogramu wywozu. 

 

Rekomenduje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

WICEPREZYDENT MIASTA 

 

/-/ Marcin K. Skwierawski 

 

p.o. Naczelnika Wydziału Inżynierii  
i Ochrony Środowiska 
 
/-/ Krzysztof Jałoszyński 
 


