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Załącznik do uchwały nr XXVII/375/2013 

Rady Miasta Sopotu z dnia 5 kwietnia 2013r. 

 

DO-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Data złożenia  deklaracji 

Dzień – Miesiąc – ROK 

 

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

Indywidualny Numer Rozrachunkowy 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 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie 

się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art.2 

ust.1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące 

zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności 

lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 oraz z 2004r. Nr 141, poz.1492), lub właścicieli lokali, jeżeli 

zarząd nie został wybrany. 

Termin składania:   1. Pierwszej deklaracji - w terminie do 31 maja 2013r. –  

2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W terminie 14 dni od daty zmiany danych  zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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.2.1.   korekta/ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

B.2.2. data wystąpienia obowiązku złożenia korekty/zmiany  deklaracji 

…………./…………/…………. 

B.3. Uzasadnienie korekty: 

 

 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. właściciel nieruchomości,                                                           2. współwłaściciel nieruchomości,  

 3. posiadacz (np. dzierżawca, najemca),                                         4. współposiadacz (np. dzierżawca, najemca),  

 5. użytkownik wieczysty,                                                                6. współużytkownik wieczysty,   

 7. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

 8. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ………………………………………….. 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE: osoby fizyczne 

D.1.1. Nazwisko 

 

D.1.2. Imię  

 

D.1.3. PESEL 
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Adres do korespondencji: 

D.1.4. Kraj 

 

D.1.5. województwo 

 

D.1.6. powiat 

 
 

D.1.7. Ulica 

 

D.1.8. Nr domu 

 

D.1.9. Nr lokalu 

 
 

D.1.10. Miejscowość 

 

D.1.11. Kod pocztowy D.1.12. Tel./fax/ D.1.13. e-mail 

 

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE: pozostałe podmioty 

D2.1. Nazwa pełna  

 

D.2.2. Nazwa skrócona 

D.2.3. NIP D.2.4. REGON 

Adres do korespondencji: 

D.2.4. Kraj 

 

D.2.5. województwo 

 

D.2.6. powiat 

 
 

D.2.7. Ulica 

 

D.2.8. Nr domu 

 

D.2.9. Nr lokalu 

 
 

D.2.10. Miejscowość 

 

D.2.11. Kod pocztowy D.2.12. Tel./fax/ D.2.13. e-mail 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

E.1. Ulica 

 

E.2. Nr domu E.3. Nr lokalu/lokali E.4. Miejscowość 

 

E.5. Nr KW 

 
 

E.6. Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów – pojemników na odpady  

E.6.1.   na nieruchomości, na której powstają odpady 

E.6.2.   na innej nieruchomości (podać adres, inne dane identyfikujące lokalizacje pojemników)  

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

F. OŚWIADCZENIE   

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 
1)

  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 selektywny                                                   nieselektywny 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Sopotu w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 
2)

   dla 

części powierzchni nie przekraczającej 110 m
2
 

G.1 

zł/m
2
 

Powierzchnia lokalu/lokali mieszkalnego/mieszkalnych 
3)

 w części nie przekraczającej 110 m
2 
 

G.2 

m
2 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Sopotu w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty   dla części 

powierzchni przekraczającej 110 m
2
 

G.3 

zł/m
2
 

Powierzchnia lokalu/ lokali mieszkalnego/mieszkalnych w części przekraczającej 110 m
2
 

G.4 

m
2
 

Miesięczna kwota opłaty za odbiór odpadów (suma iloczynów: kwotę z poz. G.1 należy 

pomnożyć przez wielkość pow. wskazaną w poz. G2 i dodać do kwoty z poz. G.3 pomnożonej 

przez wielkość pow. wskazaną w poz. G4). Należną opłatę wykazuje się w pełnych złotych, 

w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 

wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.   

G.5  

(G.1xG.2+G.3xG.4) 

 

 

zł 
 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  

Składany załącznik (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia 

deklaracji  
4)

 

H.1 

 TAK   NIE 

H.2 Liczba załączników 

Wykaz lokali mieszalnych na danej nieruchomości z 

podaniem powierzchni każdego lokalu mieszkalnego 

H.3 

 TAK   NIE 

H.4 Liczba załączników 
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I. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą 

I.1 imię 

 

I.2 Nazwisko 

 

I.3 Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 

I.4 Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego 

 

 
 

J. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Uwagi:   

  

Data przyjęcia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

 

Pouczenie: 

1. 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 2005r. nr 229 poz.1954 ze zm.). 

2. Opłatę z poz. G.5 należy wpłacać miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty 

upływa w dniu 10 lipca 2013r. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Objaśnienia: 

1. Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację – komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, 

czarnym lub niebieskim, kolorem.  

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej kilkoma wielolokalowymi budynkami, deklarację należy sporządzić dla każdego 

budynku oddzielnie.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana.  

4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaconej opłaty 

skarbowej. 
 

Informacji w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji można uzyskać Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie tel. 

58 551-38-27; e-mail: obsluga@zom.sopot.pl  

lub w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu: w pokoju nr 88 (II piętro), 

 tel. 58-52-13-794; e-mail: inzynieria@sopot.pl  

 

Wyjaśnienia: 

                                                           

1)
 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbierane odpady 

w stawce podstawowej. 
2)

 W przypadku wyboru nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy 

wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną.   
3)

 Przez powierzchnię lokalu mieszkaniowego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się 

w lokalu, w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń 

służących mieszkalnym potrzebom lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Powierzchnię mierzy 

się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz 

szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się sutereny i poddasza mieszkalne , przy czym powierzchnię pomieszczeń 

lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej 

budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Do powierzchni lokalu 

mieszkalnego nie zalicza się powierzchni garaży, piwnic, komórek lokatorskich, balkonów, tarasów, logii, antresol, pralni, 

suszarni, wózkowi i strychów – na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U.2010.95.613).  
4)

 Na przykład: Pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – 

Dz.U. nr 225 poz.1635), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty o wyborze zarządu, itp.  
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