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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 13 października 2020 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020r. poz.1439) w związku z art. 40 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 875 ze zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem 
dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz 
z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Określa się wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.  Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:  

1) w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Kluczbork; 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do deklaracji 
składanej po raz pierwszy, właściwy dokument potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz pisemne wyrażenie zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę 
Kluczbork systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.1,3 i 4, stanowiących współwłasność 
zobowiązani są dołączyć do składanej deklaracji wykaz współwłaścicieli stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.1 i 3, korzystający ze zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Karty Dużej Rodziny, zobowiązani są 
dołączyć do składanej deklaracji wykaz osób posiadających Kartę, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 
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§ 3. 1.  Deklaracje o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku.  

2. Deklarację należy złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszej osoby, 

2) 14 dni od powstania na danej nieruchomości  pierwszych odpadów komunalnych, 

3) w przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany 
danych określonych w poprzednio składanej deklaracji. 

§ 4. 1.  Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w formie 
elektronicznej: 

1) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –„ ePUAP” na adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej  /7646mtsjeh/skrytka/; 

2) za pośrednictwem portalu e-obywatel dostępnego pod adresem e-obywatel.kluczbork.pl przy użyciu 
dostępnych e-formularzy. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz.1173 z późn.zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346 z późn.zm.). 

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.  

§ 6. Tracą moc uchwały: 

1) Nr LV/536/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018r. 
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 2018r. poz. 2957); 

2) Nr LVI/546/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018r. 
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 2018r. 
poz. 3234); 

3) Nr LVII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r. 
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 2019r. 
poz. 1366). 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie

Podjęcie 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, wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i konieczności dostosowania uchwał Rady Miejskiej do wprowadzonych zmian.
Wskazać należy, że z dniem 6 września 2019 r., z mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579 ze
zm.), weszły w życie zmiany, natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 powyższej ustawy, rada gminy ma
obowiązek dostosowania uchwał wydanych przed dniem jej wejścia w życie na podstawie przepisów
dotychczasowych do przepisów ustawy zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. w terminie do
6 września 2020 r. Dodatkowo, art.40 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
z 2020 r., poz. 875 ze zm.) przedłuża termin na dostosowanie uchwał rady gminy do zmian wynikających
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku 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 zmiana dotyczy braku możliwości wyboru nieselektywnego
zbierania odpadów ( bezwzględny obowiązek segregowania odpadów), jak również możliwość dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku i uzyskanie zwolnienia
w części ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwolnienie z obowiązku posiadania
pojemnika do gromadzenia bioodpadów.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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