
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIX/299/2021 
Rady Miasta Łuków  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowa jednorodzinna 
Podstawa prawna: 
Składający: 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Łuków. 
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17.   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ MIASTA ŁUKÓW 
ul. Piłsudskiego 17  
21-400 Łuków  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku opłaty (miesiąc, rok) - __________________ 

□  nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (miesiąc, rok)                       - __________________ 

□  ustanie obowiązku uiszczania opłaty (miesiąc, rok)                                - __________________ 

□  korekta deklaracji - miesiąc którego dotyczy korekta (miesiąc, rok)      - __________________ 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Łuków 2. Ulica 3. Nr domu 4. Nr lokalu  

 

D.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  Właściciel/Współwłaściciel        □  Zarządca nieruchomości  
□  Użytkownik wieczysty                □  Inny podmiot władający nieruchomością  

D.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
6. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej  

 

E.1. DANE  IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 
7. Nazwisko  8. Imiona 

9. Imię ojca 10. Imię matki 

11. Data urodzenia 12. PESEL 

13. Telefon 
 

14. E-mail 
  

 
 



E.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

E.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY, NIŻ PODANY W E.2.  
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

E.4. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  
35. Nazwisko  36. Imiona 

37. Imię ojca 38. Imię matki 

39. Data urodzenia 40. PESEL 

41. Telefon 
 

42. E-mail 
  

E.5. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 
43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 

46. Gmina 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 

50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 52. Poczta 

E.6. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY, NIŻ PODANY W E.5.  
53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat 

56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu 

60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta 

W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ NIŻ 
PÓL W CZĘŚCI E NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE 
DEKLARACJĘ WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR 1A DO DEKLARACJI  
F. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ  
63. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C, odpady ulegające biodegradacji 
zagospodarowywane są w przydomowym kompostowniku (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
□ NIE □ TAK, ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE □ TAK, ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA 

 



G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
64. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 

zamieszkuje ……………. osób (należy podać liczbę mieszkańców) 
 

65. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczących gospodarstw domowych, w których 
średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej. 

 

Liczba mieszkańców podlegających zwolnieniu: ………………… osób  
                                                                     (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

H.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ KWOTY OPŁATY  
Stawka opłaty za osobę określona w Uchwale Rady Miasta Łuków w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony 
do zbierania odpadów komunalnych 

66. 
 

Wysokość miesięcznej opłaty  67. 
 

H.2. KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU   
Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku 
przydomowym (wysokość zwolnienia określona w Uchwale Rady Miasta 
Łuków w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi) 

68. 
 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni 
miesięczny dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy 
z dnia 12 marca o pomocy społecznej (wysokość zwolnienia określona w 
Uchwale Rady Miasta Łuków w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) 

69. 

H.3. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 Miesięczna kwota opłaty uwzględniająca zwolnienia wynosi (kwota z pozycji 
67 pomniejszona o kwoty z poz. 68 i 69 jeżeli występują).  

70.  

 

I. OTRZYMYWANIE KOMUNIKATÓW   
71. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w sprawie zbliżającego się terminu 

płatności lub w sprawie zaległości drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat)           
□ elektroniczną (e-mail)           □  telefoniczną (sms)           □   nie wyrażam zgody 

 

J. INFORMACJA O ZAŁACZNIKACH: 
Nazwa i liczba załączników:  
□  Zaświadczenie z MOPS w Łukowie dot. zwolnienia w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

□ inne   
 



K. PODPIS(Y)  SKŁADAJĄCEGO(YCH)  DEKLARACJĘ  
72. Data 73. Podpis z podaniem imienia i nazwiska 

 

…………………………………………….…………… 
(czytelny podpis) 

…………………………………………….…………… 
(czytelny podpis) 

 

L. 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  
OBJAŚNIENIA: 

1) Do punktu OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI należy zaznaczyć kwadrat: 
- „pierwsza deklaracja” w przypadku gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy, 
- „nowa deklaracja” w przypadku gdy zmianie ulegną dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
- „ustanie obowiązku uiszczania opłaty” w przypadku gdy dana nieruchomość przestaje być zamieszkała,  
- „korekta deklaracji” – w przypadku gdy właściciel nieruchomości stwierdzi błędy w złożonej przez siebie deklaracji. 

2) W przypadku gdy nieruchomość stanowi majątek wspólny małżonków w części E.4. i E.5. należy podać dane współmałżonka. 
3) Zaznaczenie w części F oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne, uprawnia do 

zastosowania zwolnienia w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta Łuków.  
4) Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej gospodarstw 

domowych, w których średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej została określona w odrębnej 
uchwale Rady Miasta Łuków.   

5) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Burmistrza Miasta Łuków w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

6) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Łuków 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. 

7) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 
za kolejne miesiące do czasu nowej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia 
następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, 
sekretariat@um.lukow.pl. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, iod@um.lukow.pl, 
zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO. 

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadać będą wyłącznie osoby upoważnione oraz inne osoby stosownie do przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której zostały zebrane, a po jej zakończeniu będą 
przechowywane przez 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
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