
KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH 

 
Urząd Gminy Łuków weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za 
odpady, dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Łuków. 

  

Od 1 czerwca 2020r. sprawdzana jest zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym (zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego). 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy są wzywani 
do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując 
rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. 
Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, 
ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek 
podatkowych. 
Postawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
ze zm.) 
Art. 6m ust. 1 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Art. 6m ust. 2 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na dane j 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 

 

OD 01 KWIETNIA 2020 R. WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH. 

  

Właściciele zamieszkałych nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów komunalnych powinni złożyć  
w Urzędzie Gminy Łuków (pokój nr 2, parter) deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów. Po złożeniu 
deklaracji otrzymają worki do segregacji oraz aktualne wytyczne. 

Każdy brak segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w segregacji będą skutkowały podwyższeniem 
opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku. 

PAMIĘTAJMY!!! 
OD JAKOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW ZALEŻY WYSOKOŚĆ OPŁAT, KTÓRE PONOSIMY ZA ICH 

ZBIÓRKĘ I ZAGOSPODAROWANIE 

 

 

 

http://hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/12766-kontrola-deklaracji-smieciowych.html
http://hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/12633-uwaga-zmiana-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html

