
Projekt

z dnia  5 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.poz.2010.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/536/2018 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz.1366).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. PESEL (osoba fizyczna) 

           

NIP (osoba prawna) 

          

REGON (osoba prawna) 

         
 

     

 

     

        
DO-4 

             DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok                 

_____ - _____ - _______ 
Data złożenia deklaracji 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
(Dz. U. z 2019r. poz. 2010 t.j.) 
Składający: Właściciel nieruchomości,  na których znajdują się domki letniskowe  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszą deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów, natomiast nową w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Kluczborka 
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   pierwsza deklaracja   

   nowa deklaracja                                                                            Data zaistnienia zmiany ____-____-_______                                            
        (zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty)     

   korekta deklaracji 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Właściciel nieruchomości      Współwłaściciel1                                                         Najemca, dzierżawca 
 

 Użytkownik                                Zarząd/Zarządca nieruchomości wspólnej          Inny……………………… 
 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 20 grudnia 2019 r.
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE  SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
6.  Nazwisko / Nazwa pełna 
 
 

7.    Pierwsze imię / Nazwa skrócona  

8. Osoby upoważnione do reprezentowania2: 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________podstawa umocowania___________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Sposób reprezentacji3: -_____________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________________ 
 

9.   Nr telefonu  10.  Adres e-mail  
  

 

       D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne4 

11.   Ulica 
 

12.   Nr domu 13.   Nr lokalu 

14.   Miejscowość 
 

15.   Kod pocztowy 16.   Poczta 

 

       D.2.   ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1. 
        17.  Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 
 

25. Kod pocztowy 26. Poczta 

   
E. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego 5: 

Liczba domków 
letniskowych 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od jednego domku 
letniskowego  

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok  
(poz. 27 należy pomnożyć przez  
poz. 28 lub 29) 

27.  28.                  zł jeżeli odpady są     zbierane w 
sposób selektywny 

30.  

 
 

                                                   zł 29.                  zł jeżeli odpady nie są zbierane w 
sposób selektywny 

Miesiące obsługi6 od ____________________  do ____________________ 

Przeznaczenie pojemnika7 Pojemność [w litrach] Ilość [szt.] 

Pojemnik na odpady zmieszane 31. 32. 

Pojemnik na odpady ulegające biodegradacji 33. 34. 

Przeznaczenie worka Pojemność [w litrach] Ilość [szt.] 

Worek na metale i tworzywa sztuczne 120 l 35. 

Worek na szkło 120 l 36. 

Worek na papier i tekturę 120 l 37. 

    

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Łączna kwota opłaty (suma opłat z poz. 30) 
38.  

                                                                zł/rok 
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Informacja 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) dostępna jest na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego www.kluczbork.eu w zakładce RODO. 

 

Objaśnienia: 
1 W przypadku zaznaczenia w części C „współwłaściciela” jako  podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji należy wypełnić załącznik 
„W”   – wykaz współwłaścicieli. 
2 Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 
umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.  
W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą 
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00zł). 
3 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
4  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
5 Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego obejmuje odbiór  
z pojemników o pojemności 120 lub 240 litrów opróżnianych z częstotliwością jak w zabudowie jednorodzinnej. 
6  Należy podać miesiące w jakich mają być świadczone usługi. 
7 Należy wpisać ilość oraz pojemność pojemników w jakie została wyposażona nieruchomość. 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych w odrębnej uchwale terminach kwoty opłaty z poz. 38 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  z 17 
czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana . Zgodnie z art. 6o cytowanej 
ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustalonym rocznym ryczałtem. 

G. ZAŁĄCZNIKI 
1) w przypadku zaznaczenia w części C „współwłaściciela” jako  podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji 

należy wypełnić załącznik „W” – wykaz współwłaścicieli 

Do deklaracji dołączam załącznik: 

  „W” -  wykaz współwłaściciel 

   
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kluczbork, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę dotyczącą danych 
zawartych  
w niniejszej deklaracji,  zaistniałą na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja 

 
    Data…………………………………….                                         …….……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                      Podpis  

 

H.  ADNOTACJE ORGANU 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Data wpływu 

……………………………….. 

Podpis przyjmującego 
deklarację 

………………………….………… 

Data sprawdzenia 
 

………………………………… 

Podpis sprawdzającego 
deklarację 

 
……………………………………… 
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UZASADNIENIE

Podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
podjętej w dniu 14 listopada 2018r. związane jest z koniecznością zmiany załącznika stanowiącego wzór
deklaracji DO-4 o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w
tym rodzinnych ogrodów działkowych - DO-4. Przedmiotowy załącznik został zmieniony, ponieważ w
wyniku kolejnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6
września 2019r. likwiduje się stosowanie opłaty ryczałtowej dla rodzinnych ogrodów działkowych, w
związku z czym należy traktować je i rozliczać jak nieruchomości niezamieszkałe. Dotychczasowy wzór
deklaracji obejmował również ryczałt dla rodzinnych ogrodów działkowych, natomiast nowy wzór jest
przeznaczony, zgodnie wprowadzonymi zmianami wyżej powołanej ustawy, dla nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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