
Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czasowo zawieszona. 
 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających 
rozprzestrzenianie się koronawirusa od poniedziałku, 16 marca, Urząd Miejski w Gdańsku, wszystkie 
Zespoły Obsługi Mieszkańców oraz Jednostki Organizacyjne miasta zawieszają czasowo bezpośrednią 
obsługę klientów.  
Aby uzyskać informacje jak załatwić sprawę, na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo toczące się 
postępowanie, proponujemy kontakt z Gdańskim Centrum Kontaktu dostępnym przez 24 godziny 7 dni 
w tygodniu za pośrednictwem:  

 maila kontakt@gdansk.gda.pl  

 telefonicznie pod nr 58 52 44 500  

 przez portal internetowy Gdańskie Centrum Kontaktu.  
 
Wystarczy podać swoje dane, przedmiot sprawy lub wydział w którym toczy się postępowanie i kontakt 
zwrotny.  
 
Deklaracje wysyłamy tradycyjną pocztą (Poczta Polska) na adres: Urząd Miejski w Gdańsku  
Ul. Partyzantów 36  
80-254 Gdańsk  
W wyniku obecnej sytuacji możliwe jest składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w jednym z trzech trybów: 

a) osoby korzystające z panelu mieszkańca na stronie czystemiasto.gdansk.pl mogą składać 
deklaracje lub jej korektę w formie elektronicznej; 

b) dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów posiadających podpis elektroniczny  
lub profil zaufany mogą składać deklarację lub jej korektę przez ePUAP kierując deklarację na Urząd 
Miejski w Gdańsku; 

c) osoby fizyczne i podmioty, które chcą złożyć deklarację lub jej korektę, a nie mogą skorzystać z 
powyższych opcji mogą wypełniony dokument podpisany przez osobę uprawnioną przesłać w 
formie skanu na adres bok@czystemiasto.gdansk.pl. Wnioski będą tymczasowo przyjęte. 
Jednakże  konieczne będzie niezwłoczne wysłanie pocztą tradycyjną oryginału deklaracji do Biura 
Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami po zakończeniu okresu ograniczania się w poruszaniu, 
gromadzeniu w miejscach publicznych i korzystania z komunikacji miejskiej w Polsce. 

 
W pozostałych sprawach zalecamy kontakt mailowy bok@czystemiasto.gdansk.pl lub telefoniczny:  
z Biurem Obsługi Klienta Gospodarka Odpadami Komunalnymi tel. 58 731 64 64 pn, wt, czw, pt (7.00-
15.00) śr (7.00-16.30) koszt jak za połączenia lokalne. 
 
W celu uzyskania informacji dotyczących należności związanych z opłatami za odpady kontakt pod nr:  
58 323 66 69  
58 323 65 32  
 
Brak worków zgłaszamy mailowo lub telefonicznie:  
bok@czystemiasto.gdansk.pl  
58 731 64 64 


