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INFORMACJE: 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości. 

Do złożenia deklaracji obowiązani są: 

1) właściciele nieruchomości*, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) właściciele nieruchomości*, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, 

3) właściciele nieruchomości*, które w części stanowią nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

4) właściciele nieruchomości*, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

*Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (D0-1, D0-2, D0-3, D0-4), 

2) Do deklaracji dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla osób 

uprawnionych do zwolnienia w części z opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej 

Rodziny należy dołączyć załącznik „K” – wykaz osób posiadających kartę.  

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność dwóch lub więcej 

współwłaścicieli oraz własność ustawową majątkową małżeńską należy dołączyć 

załącznik „W” – wykaz współwłaścicieli. 

http://www.kluczbork.eu/


3) Do pierwszej deklaracji dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne należy dołączyć właściwy dokument 

potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

oświadczenie wyrażające zgodę na objęcie przedmiotowej nieruchomości 

zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

4) Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem stosownej opłaty. 

Miejsce złożenia: 

1) W Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa -  pokój nr 008, 051 

2) W Punkcie kancelaryjnym – pokój 133, 

3) Deklarację można przesłać za pośrednictwem poczty, elektronicznej skrzynki 

podawczej e-PUAP lub za pośrednictwem platformy www.e-obywatel.kluczbork.pl  

OPŁATY: 

1) złożenie deklaracji nie podlega opłacie, 

2) opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa  w wysokości 17,00 zł. ( słownie: siedemnaście złotych 00/100) 

Opłatę można wnieść: 

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku nr rachunku  55 1240 

1662 1111 0000 2655 9410 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

przyjmowanie deklaracji na bieżąco 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

nie przysługuje 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.), 

2) Uchwała Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 

3236) 

3) Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2019r. poz. 1367) 

4) Uchwała Nr XV/249/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2019r. poz. 4211) 

5) Uchwała Nr XVII/278/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 lutego 2020r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2020r. poz. 753) 

http://www.e-obywatel.kluczbork.pl/


6) Uchwała Nr XXIV/377/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 

2020r. 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 2020r. poz. 2952) 

WZORY DEKLARACJI: 

W załączeniu : 

1) D0-1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) D0-2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

3) D0-3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

4) D0-4 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  

dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

UWAGI  DODATKOWE: 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

- 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc bez 

wezwania w terminie do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek zapłaty. 

Opłatę można uiszczać przelewem na indywidualny numer konta bankowego lub poprzez 

inkasentów. 

Właściciel nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji otrzyma:  

- informację o indywidualnym numerze konta bankowego, 

- harmonogram odbioru odpadów, 

- worki do gromadzenia odpadów dla frakcji z tworzyw sztucznych i metali, papieru  

i tektury oraz szkła, 

- naklejki na pojemniki, 

- ulotkę informacyjną dot. zasad właściwej segregacji. 

Wersja:1 01.02.2021r. EK 

 


