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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/397/2013 
Rady Miasta Sopotu z dnia 14 czerwca 2013r. 

DO-R3+ 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO STANOWIĄCEGO 

RODZINĘ WIELODZIETNĄ DEKLARUJĄCĄ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW  

Pola jasne deklaracji wypełnia składający deklarację – maszynowo, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 

Data złożenia  deklaracji 

Dzień – Miesiąc – ROK 

-------   --------   -------- 

Indywidualny Numer Rozrachunkowy dla Nieruchomości 

Podstawa 

prawna: 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) 
dalej zwana Ustawą 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie 
Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot 

B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą kratkę) 

B.1. deklaracja 

składana po raz 
pierwszy   

 

B.2. korekta deklaracji           data zaistniałej zmiany ……………………………. 

Powód korekty:    zbycie nieruchomości                  zmiana danych  

inne (podać jakie)………………………………………………………………………………..  

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. właściciel nieruchomości,  2. współwłaściciel nieruchomości, liczba współwłaścicieli…………... 

 3. posiadacz (np. dzierżawca, najemca, 
użytkownik wieczysty), 

 4. współposiadacz (np. dzierżawca, najemca, użytkownik 
wieczysty), 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

DANE IDENTYFIKACYJNE:  

D.1 IMIĘ i NAZWISKO – jednego z rodziców 

 

D.2 PESEL (jednego z rodziców) 

 

D.3 Liczba dzieci w rodzinie (spełniających kryteria określone w 
uchwale) 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SOPOCIE, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

(*podanie danych określonych w pozycjach E.5 i E.6 jest dobrowolne) 

E.1 Ulica 

 

E.2 Nr domu/ klatki schodowej E.3 Nr lokalu mieszkalnego 

E.4 Kod pocztowy 

 

E.5 * Tel. E.6* e-mail 

E.7 Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów – pojemników na odpady:  
E.7.1   na nieruchomości, na której powstają odpady 

E.7.2   na innej nieruchomości (podać adres lub inne dane identyfikujące lokalizacje pojemników)  

 

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

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OBLICZENIE DLA SELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW 

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI  
F.1 

30 zł 
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G. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz oświadczam, 
że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny (będzie prowadzona segregacja) 

I.1 Czytelny podpis osoby /osób składających deklarację 

 

 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Uwagi:   

  
Data przyjęcia deklaracji (dzień -miesiąc-rok) 

 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

POUCZENIE: 

1. Przez GOSPODARSTWO DOMOWE STANOWIĄCE RODZINĘ WIELODZIETNĄ rozumieć należy rodzinę 
zamieszkałą na terenie Sopotu (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) 
mających na utrzymaniu troje lub  więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w wieku do lat 25 pod warunkiem 
kontynuowania przez nie nauki. 

2. W PRZYPADKU NIEWPŁACENIA W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO 
WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r. poz.1015 z późn. zm.). 

3. PIERWSZĄ DEKLARACJĘ po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 
(tj. na rok 2013), należy złożyć do 15 LIPCA 2013r. lub w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej 
złożenia.  

4. W przypadku zmiany danych mających istotny wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określonej w deklaracji właściciel nieruchomości składa nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji (np. zmiana statusu rodziny tj. nie 
spełnianie warunku określonego w pkt. 1 pouczenia). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY – obliczoną na podstawie niniejszej deklaracji opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać miesięcznie w terminie do 30 dnia każdego 
miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 30 sierpnia 2013r., w pierwszej opłacie należy 
uwzględnić należną opłatę za lipiec i sierpień. Po złożeniu deklaracji, składający deklarację otrzyma 
informację o nadanym INDYWIDUALNYM NUMERZE ROZRACHUNKOWYM DLA NIERUCHOMOŚĆI, na 
który bez wezwania należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. W RAZIE NIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co wysokości obliczonej opłaty, wysokość należnej opłaty zostanie określona w 
drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy.  

7. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW - Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie 
wydana decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
obliczoną według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy 
zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela opłatą, a określoną przez organ będzie stanowić, zaległość którą 
należy uregulować wraz z odsetkami. 

 
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji można uzyskać Zakładzie Oczyszczania 
Miasta w Sopocie tel. 58 551-38-27; lub w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu: 
w pokoju nr 88 (II piętro), tel. 58-52-13-794; e-mail: sopocianiesegreguja@sopot.pl  
 

mailto:sopocianiesegreguja@sopot.pl

