Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/220/2020
Rady Gminy Łuków z dnia 27 listopada 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)
Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łuków

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca/powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą
Termin składania:
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej
nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpią zmiana.
Miejsce składania: Urząd Gminy Łuków; 21-400 Łuków, ul. Świderska 12

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY ŁUKÓW, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 PIERWSZA DEKLARACJA (miesiąc, rok): ……………………………………………………………..

 DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA)
Data zaistnienia zmiany(miesiąc,

 KOREKTA DEKLARACJI

rok): ………………………………………………….……..

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 WŁAŚCICIEL

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL

 UŻYTKOWNIK, WSPÓŁUŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ, WSPÓŁPOSIADACZ
 ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

 OSOBA FIZYCZNA

 OSOBA PRAWNA

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TEL.*
E-MAIL*

*

Dobrowolne.

D1. DANE MAŁŻONKA (w przypadku, gdy jest współwłaścicielem nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TEL.*
E-MAIL*

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA (jeśli jest inny niż w części D)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. ZWOLNIENIA Z OPŁATY (zwolnienie częściowe przysługuje na podstawie uchwały Rady Gminy Łuków w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty )

Oświadczam, że na terenie
nieruchomości, której dotyczy
deklaracja posiadam przydomowy
kompostownik i prowadzę w nim
kompostowanie
bioodpadów
wytworzonych
na
tej
nieruchomości (zaznaczyć właściwy

 TAK

 NIE

kwadrat)

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I.

Warianty naliczenia opłaty
Opłata miesięczna przy stawce
podstawowej(bez zniżek)

II. Liczba osób/ stawka opłaty zależna
od zadeklarowanej zniżki
……………… x

III. Wysokość opłaty miesięcznej

stawka

…………………..zł

stawka

…………………..zł

liczba osób

Opłata miesięczna ze zniżką za
kompostownik

……………… x
liczba osób

F.1 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot z kolumny III)

…………………..zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
………………………………………………….
(miejscowość i data)

I.

……..…….……………………………………………….
(czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łuków 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.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpią zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łuków.
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z wymaganiami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków
selektywnego zbierania odpadów komunalnych – skutkiem czego decyzją Wójta Gminy Łuków zostanie naliczona opłata
podwyższona.
6. Częściowe zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie od stawki na jednego mieszkańca z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łuków, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(iod@lukow.ug.gov.pl). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być
podmioty, które na podstawie umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy zajmujące się odbiorem
odpadów komunalnych (i ew. reklamacjami) w zakresie danych kontaktowych, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz
dostawcy usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami
archiwizacyjnymi. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
żądania sprostowania (poprawiania) i usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w
zakresie danych kontaktowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych jest obowiązkowe (z wyjątkiem danych kontaktowych – dane fakultatywne). Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości realizacji sprawy.

