
 
 Osoba Uprawniona Dokument potwierdzający – wystarczy jeden z listy 

Pakiet 
Mieszkańca 

Osoba fizyczna powyżej 
18 roku życia 

- kserokopia lub oryginał pierwszej strony formularza PIT 11, PIT 11A 
otrzymanego od pracodawcy 

- kserokopia lub oryginał PIT-R, PIT 16A, PIT 19A, PI28, PIT 36, PIT 
36L, PIT 37, PIT 38 lub NIP-7 za ostatni rok rozliczeniowy  
z wyraźnym potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym  
w Sopocie (np. pieczęć Urzędu) 

Jeśli PIT został rozliczony elektronicznie, wystarczy przedstawić 
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dostępne na koncie podatnika w 
serwisie Ministerstwa Finansów. 

Osoba fizyczna powyżej 
18 roku życia, która 
zamieszkała na terenie 
Sopotu w roku 
kalendarzowym 
złożenia wniosku. 

Formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do 
Urzędu Skarbowego w Sopocie. 

Osoba fizyczna, która 
założyła działalność 
gospodarczą na terenie 
Sopotu w roku 
kalendarzowym złożenia 
wniosku. 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik sopockiego Urzędu 
Skarbowego 

Osoba fizyczna, 
prowadzącą 
gospodarstwo rolne na 
terenie Sopot 

Decyzja ustalająca podatek rolny, wystawiona przez Urząd Miasta 
Sopotu, za ostatni rok rozliczeniowy 

Emeryci i renciści PIT-40A (otrzymany z ZUS) za ostatni rok rozliczeniowy lub 
Potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym w Sopocie PIT OP, 
informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację 
Pożytku Publicznego 
 

Osoby fizyczne do 18 
roku życia 

Aktualna legitymacja szkolna lub inny dokument poświadczający 
tożsamość (dokument musi przedstawić Osoba Uprawniona, która 
założyła konto dla osoby nieletniej) 

Wychowankowie w 
Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej 
bądź w Domu Dziecka 

Ustalenia odrębne z dyrektorem placówki. 

Osoby fizyczne powyżej 
18 r.ż. uczące się w 
szkołach 
ponadpodstawowych, 
nie będących jeszcze 
studentami z 
wyłączeniem nauki 
w policealnych szkołach 
dla dorosłych 

Aktualna legitymacja lub zaświadczenie ze szkoły mającej siedzibę 
na terenie Sopotu potwierdzające status ucznia oraz dokument 
potwierdzający zamieszkanie na terenie Sopotu 



Osoby fizyczne powyżej 
18 r.ż. będące 
opiekunem osoby z 
niepełnosprawnościami 

Decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnościami, wydana przez Prezydenta Miasta Sopotu 

Osoby fizyczne powyżej 
18 r.ż. przebywające na 
bezpłatnym 
urlopie wychowawczym 

Zaświadczenie od pracodawcy mającego siedzibę na terenie Sopotu, 
potwierdzające zatrudnienie i fakt przebywania na bezpłatnym 
urlopie wychowawczym 

Osoby fizyczne 
zamieszkujące w 
Sopocie powyżej 18 r.ż. 
pobierające zasiłek z 
tytułu niezdolności do 
pracy 

Zaświadczenie potwierdzające przyznanie zasiłku z tytułu 
niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych z siedzibą w Sopocie 

Osoby fizyczne powyżej 
18 r.ż. skierowane na 
staż z ramienia 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdyni 

Pierwsza strona umowy o staż zawarta między osobą uprawnioną a 
Urzędem Pracy właściwym dla Miasta Sopotu 

Pakiet Studenta Studenci uczelni 
wyższych, które są 
członkami SOT i opłaciły 
z tego tytułu składkę 
członkowską 

Okazanie do wglądu ważnej legitymacji studenckiej uczelni wyższej 
będącej członkiem SOT 

1. Osoba Uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować o wydanie Karty w imieniu:  
a) dzieci od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia lub 
b) dzieci od 7 roku życia do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się ̨ lub 

studiuje, lub 
c) dzieci od 7 roku życia bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

pozostających pod opieką rodzica.  
2. Dzieci do 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.  

 


