
Projekt

z dnia  21 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie w 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), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/536/18 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 Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. 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) 

         
 

     

Załącznik nr 4                                    
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kluczborku                            
z dnia 3 kwietnia 2019r. 

     

        
DO-4 

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

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

2. Dzień-Miesiąc-Rok                 

_____ - _____ - _______ 
Data złożenia deklaracji 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
(Dz. U. z 2018r. poz. 1454) 
Składający: Właściciel nieruchomości,  na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszą deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od wejścia w życie uchwały, natomiast nową w ciągu 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności mających  wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty. 

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 deklaracji                                                                            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……………………… 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE  SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
6.  Nazwisko / Nazwa pełna 
 
 

7.    Pierwsze imię / Nazwa skrócona  

8. Osoby upoważnione do reprezentowani2: 
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________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. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE 
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Ryczałtowa roczna stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –  wypoczynkowe 
: 

38.                    zł     jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny8 

39.                    zł     jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny9 

Frakcja 

Pojemniki Częstotliwość 
odbioru w 
miesiącu 

Miesiące obsługi Ilość 
odebranych 
pojemników Pojemność Ilość Ilość Wymienić 

A B C D E F(BxCxD) 

Odpady 
zmieszane 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 

46. 47. 48. 49. 50. 51. 

52. 53. 54. 55. 56. 57. 

58. 59. 60. 61. 62. 63. 

Odpady 
ulegające 
biodegradacji 

64. 65. 66. 67. 68. 69. 

70. 71. 72. 73. 74. 75. 

76. 77. 78. 79. 80. 81. 

82. 83. 84. 85. 86. 87. 

Odpady z 
metali i 
tworzyw 
sztucznych 

88. 89. 90. 91. 92. 93. 

94. 95. 96. 97. 98. 99. 

100. 101. 102. 103. 104. 105. 

106. 107. 108. 109. 110. 111. 

Odpady z 
papieru i 
tektury 

112. 113. 114. 115. 116. 117. 

118. 119. 120. 121. 122. 123. 

124. 125. 126. 127. 128. 129. 

130. 131. 132. 133. 134. 135. 

Odpady ze szkła 

136. 137. 138. 139. 140. 141. 

142. 143. 144. 145. 146. 147. 

148. 149. 150. 151. 152. 153. 

154. 155. 156. 157. 158. 159. 

Łączna ilość odbiorów (należy zsumować pozycje z kolumny F – poz. 45-159) 160. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  
(z poz. 38 lub 39) 

161. 

                     zł                                        
 

G. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH  

Ryczałtowa roczna stawka opłaty  za jeden ogród działkowy: 

Liczba działek położonych 
na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej 
działki10: 

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadam 
komunalnymi na rok 
(poz. 162 należy pomnożyć przez poz. 
163, 164, 165 lub 166) do 100 działek powyżej 100 działek 

162.  163.           zł jeżeli 
odpady są zbierane w 
sposób selektywny 

 164.           zł jeżeli 
odpady są zbierane w 
sposób selektywny 

167. 

 
        

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

 166.                zł jeżeli 
odpady nie są zbierane 
w sposób selektywny 
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Frakcja 

Pojemniki Częstotliwość 
odbioru w 
miesiącu 

Miesiące obsługi Ilość 
odebranych 
pojemników Pojemność Ilość Ilość Wymienić 

A B C D E F(BxCxD) 

Odpady 
zmieszane 

168. 169. 170. 171. 172. 173. 

174. 175. 176. 177. 178. 179. 

180. 181. 182. 183. 184. 185. 

186. 187. 188. 189. 190. 191. 

Odpady  
z metali  
i tworzyw 
sztucznych 

192. 193. 194. 195. 196. 197. 

198. 199. 200. 201. 202. 203. 

204. 205. 206. 207. 208. 209. 

210. 211. 212. 213. 214. 215. 

Odpady  
z papieru  
i tektury 

216. 217. 218. 219. 220. 221. 

222. 223. 224. 225. 226. 227. 

228. 229. 230. 231. 232. 233. 

234. 235. 236. 237. 238. 239. 

Odpady ze szkła 

240. 241. 242. 243. 244. 245. 

246. 247. 248. 249. 250. 251. 

252. 253. 254. 255. 256. 257. 

258. 259. 260. 261. 262. 263. 

Łączna ilość odbiorów (należy zsumować pozycje z kolumny F – poz. 173-263) 264. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  
(z poz. 167) 

265. 

                                              zł 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Łączna kwota opłaty (suma opłat z poz. 30 oraz 161 oraz 265) 
266.  

                                                                zł/rok 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych w odrębnej uchwale terminach kwoty opłaty z poz. 266 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 2018 r., poz. 1314 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 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających  wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości 
opłaty. 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. 

I. 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  
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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. 
8 Ryczałtowa roczna stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe obejmuje maksymalnie odbiór 92 

pojemników o pojemności 120l, 240l lub 1100l każdej frakcji (łączenie 460 pojemników) z wybraną przez właściciela nieruchomości 
częstotliwością (2, 4 lub 8 razy w miesiącu dla odpadów zmieszanych oraz 1, 2, 4 i 8 dla pozostałych frakcji). 

9 Ryczałtowa roczna stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe obejmuje maksymalnie  odbiór 92 
pojemników o pojemności 120l, 240l lub 1100l z wybraną przez właściciela nieruchomości częstotliwością (2, 4 lub 8 razy w miesiącu). 

10 Ryczałtowa roczna stawka opłaty z terenu ogrodów działkowych obejmuje odbiór pojemników o pojemności 120l, 240l lub 1100l  
z wybraną przez właściciela nieruchomości częstotliwością (2, 4 lub 8 razy w miesiącu dla odpadów zmieszanych oraz 1, 2, 4 i 8 dla pozostałych 
frakcji) dla ogrodów, na których znajduje się: 

Przedział 
nieselektywnie selektywnie nieselektywnie selektywnie 

120 lub 240 120 lub 240 1100 1100 

do 100 30 odbiorów 1 pojemnika 30 odbiorów 4 pojemników 15 odbiorów 1 pojemnika 15 odbiorów 4 pojemników 

od 101 do 200 60 odbiorów 1 pojemnika 60 odbiorów 4 pojemników 30 odbiorów 1 pojemnika 30 odbiorów 4 pojemników 

od 201 do 300 120 odbiorów 1 pojemnika 120 odbiorów 4 pojemników 60 odbiorów 1 pojemnika 60 odbiorów 4 pojemników 

Powyżej 300 180 odbiorów 1 pojemnika 180 odbiorów 4 pojemników 90 odbiorów 1 pojemnika 90 odbiorów 4 pojemników 

 
            

J.  ADNOTACJE ORGANU 

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

Data wpływu 

……………………………….. 

Podpis przyjmującego 
deklarację 

………………………….………… 

Data sprawdzenia 
 

………………………………… 

Podpis sprawdzającego 
deklarację 

 
……………………………………… 

 

Id: C883ACB0-A377-492B-992D-56ED81B0DE15. Projekt Strona 5

http://www.kluczbork.eu/


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
wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku rodzinnych ogrodów
działkowych (określonej odrębną uchwałą) uzależniono od ilości działek na poszczególnych ogrodach i
dokonano podziału na dwie grupy: ogrody do 100 działek i powyżej 100 działek. Taki podział pozwolił na
obniżenie wysokości opłaty ryczałtowej dla małych ogrodów działkowych wytwarzających mniejszą ilość
odpadów.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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