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z dnia  14 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 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 2021 r. poz.1372) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/377/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchyla się ust.4, 

2) w § 2 ust.1 uchyla się pkt 2), 

3) w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

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

4) uchyla się załącznik nr 4 do uchwały, 

5) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia....................2021 r. 

Załącznik „W” do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   DO-1 
i DO-3 

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

DANE NIERUCHOMOŚCI 
1.Ulica 2.Nr domu 3.Nr lokalu 
4.Miejscowość 5.Kod pocztowy 6.Poczta 
DANE IDENTYFIKACYJNE 
A.Dane identyfikacyjne współwłaściciela 
7.Nazwisko 8.Imię 
9.Nr telefonu 10.Adres e-mail 
11.Pesel  
Adres zamieszkania  
12.Ulica 13.Nr domu 14.Nr lokalu 
15.Miejscowość 16.Kod pocztowy 17.Poczta 
B.Dane identyfikacyjne współwłaściciela 
18.Nazwisko 19.Imię 
20.Nr telefonu 21.Adres e-mail 
22.Pesel  
Adres zamieszkania 
23.Ulica 24.Nr domu 25.Nr lokalu 
26.Miejscowość 27.Kod pocztowy 28.Poczta 
C.Dane identyfikacyjne współwłaściciela 
29.Nazwisko 30.Imię 
31.Nr telefonu 32.Adres e-mail 
33.Pesel  
Adres zamieszkania 
34.Ulica 35.Nr domu 36.Nr lokalu 
37.Miejscowość 38.Kod pocztowy 39.Poczta 

.....……………………………………………         (data i podpis osoby składającej deklarację)
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Uzasadnienie 

Podjęcie 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, jest związane z wyłączeniem 
z dniem 1 stycznia 2022r. z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe. Zmiana dotyczy uchylenia zapisu określającego deklarację D-O4 oraz załącznika 
stanowiącego wzór deklaracji D-O4 dla wymienionych wyżej nieruchomości. 

 Burmistrz Miasta Kluczborka 

  

Jarosław  Kielar 
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