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Opracował/a: 

Edyta Kownacka 

2.02.2021r. 

   data                     podpis 

Zatwierdził/a: 

Bożena Stempel 

2.02.2021r. 

   data                    podpis 

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY : 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

Pokój 008  oraz 051 (parter) 

tel. 77 418 14 81 wew. 223 lub 201 

INFORMACJE: 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 

1) Właściciel nieruchomości winien złożyć zgłoszenie zapotrzebowania na 

wykonanie dodatkowej usługi z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby jej 

realizacja nastąpiła w oczekiwanym terminie. 

2) Po złożeniu zgłoszenia zapotrzebowania właściciel nieruchomości otrzymuje 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia usługi dodatkowej, na podstawie którego 

dokonuje płatności. 

3) Potwierdzenie zapłaty za usługi dodatkowe należy złożyć w terminie nie później 

niż 3 dni robocze przed datą wykonania usługi. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA: 

1) Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój Nr 008 lub 051 

2) Za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej na adres 

odpady@kluczbork.pl lub platformy www.e-obywatel.kluczbork.pl  

OPŁATY: 

Wskazane w dokonanym zgłoszeniu wg cennika zawartego w uchwale 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Usługa zostanie wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia potwierdzenia 

zapłaty za usługę 

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 VII/121/19rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r.  

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

http://www.kluczbork.eu/
mailto:odpady@kluczbork.pl
http://www.e-obywatel.kluczbork.pl/


i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen 

za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 1365) 

3) Uchwała Nr XVII/277/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 lutego 2020r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. 

poz. 752) 

4) Zarządzenie Nr BR.0050.49.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 marca 

2020r. w sprawie określenia zasad zgłaszania zapotrzebowania na wykonanie 

dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

WZÓR ZGŁOSZENIA 

w załączeniu 

UWAGI  DODATKOWE: 

Zapłatę za usługę dodatkową należy uiścić w terminie określonym w potwierdzeniu 

przyjęcia zgłoszenia usługi dodatkowej w wysokości wskazanej w dokonanym 

zgłoszeniu. 

Zapłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer konta bankowego. 

Potwierdzenie dokonania zapłaty należy złożyć osobiście w urzędzie Miejskim 

w Kluczborku lub za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej. 

Usługa nieopłacona w terminie nie będzie wykonana. 

Wersja:1 01.02.2021r. EK 

 


