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ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO  

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON,  

PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, ZUŻYTYCH BATERII   

I AKUMULATORÓW, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STANOWIĄCYCH  

ODPADY KOMUNALNE ORAZ ODPADÓW BUDOWALNYCH   

I ROZBIÓRKOWYCH NIEZAWIERAJĄCYCH GRUZU   

  

  

Miejsce składania: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: odpady@gzklack.pl  

  

A. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  

Nazwisko i imię (imiona):  

  

Data zgłoszenia:  

  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO  

Gmina:  

  

  

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  

  

  

Kod pocztowy:  Poczta:  Nr telefonu:  

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DO ODBIORU ODPADY WYMIENIONE PONIŻEJ  

Miejscowość:  

  

  

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

D. ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  

Zaznacz „x” 

właściwy 

kwadrat  

Kategoria  Rodzaj odpadu   

(np. szafa, fotele, telewizory, 

opony, leki etc.)  

Szacowana ilość  

(np. szt., litry, m³)  

Sposób oddania odpadu    

(np. luzem/we własnym 

worku i/lub pojemniku)  

 

  
 

Zużyty sprzęt elektryczny   

i elektroniczny   

(np. telewizory, lodówki, 

pralki, piloty, telefony itp.)  

      

 

  

  

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe   

(np. wersalki, fotele, dywany, 

materace, kołdry, szafy itp.)  
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Przeterminowane leki   

i chemikalia oraz odpady 

niebezpieczne, stanowiące 

odpady komunalne   

(np. opakowania po maściach 

i syropach, pojemniki   

po środkach ochrony roślin,  

rozpuszczalnikach i smarach, 

opakowania po farbach, 

blistry z zawartością)  

      

  

  

  

  

Zużyte opony pochodzące   

z pojazdów użytkowanych  

w gospodarstwie domowym 

o dopuszczalnej masie   

do 3,5 t.  (np. opony   

od samochodów osobowych, 

wózków, kosiarek, rowerów,  

skuterów itp.)  

      

  

  

  

  

Zużyte baterie   

i akumulatory pochodzące   

z gospodarstwa domowego  

(np. akumulatory od zabawek 

elektrycznych, baterie   

od zegarków, pilotów itp.)  

      

E. ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH NIEZAWIERAJĄCYCH GRUZU   

I STYROPIANU BUDOWLANEGO  

  

Zaznacz 

„x” właściwy 

kwadrat  

Kategoria  

  

Szacowana ilość  

(np. szt., litry, m³)  

  

Sposób oddania odpadu  

(np.: luzem/we własnym worku i/lub pojemniku)  

  

  

  

Drzwi, okna, ceramika   

i/lub armatura łazienkowa, 

rynny, wata szklana, rury  

PCV, płytki ceramiczne,  

  

    

  
  

  

Inne (wymienić)  

  

  

  

  

    

F. POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA  

  

Potwierdzam chęć oddania ww. odpadów wskazanych w części D i/lub E niniejszego zgłoszenia:  

  

………………………………….  

(Miejscowość i data)  

………………………………….  

(Czytelny podpis)  
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UWAGA!!!  

1. Zgłoszenie należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego   

lub złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku w terminie  

do dnia 30 marca 2021 r. Zgłoszenia, które zostaną złożone po upływie określonego powyżej terminu 

nie zostaną zrealizowane.  

2. Odbiorowi nie podlegają: odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. meble 

z pensjonatów, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.), rolniczej (np. opony od maszyn 

rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki 

jutowe itp.), części samochodowe, a także gruz czysty i zmieszany oraz odpady remontowo-budowlane 

wytworzone w wyniku prac wykonywanych przez podmiot trzeci (wykonawca robót budowlanych). 

LIMITY!!! W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łąck 

odbierane  są, w ramach mobilnej zbiórki, następuje ilości odpadów komunalnych:  

1. Zużyte opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów osobowych   

i jednośladowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej 

lub rolniczej o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) - w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie 

od jednego gospodarstwa domowego;  

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 10 sztuk liczonych łącznie od jednego 

gospodarstwa domowego;  

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (niezawierające gruzu) powstałe   

w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, 

niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych - w ilości 

do 1 m³ liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:  

Na podstawie art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), - zwanego w dalszej części RODO, podaje 

się do wiadomości następujące informacje:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

reprezentowany przez Kierownika. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny   

w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: biuro@gzklack.pl, fax 24 26 14 131.  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres siedziby 

Administratora; telefonicznie 24 26 14 131; e-mail: iod@gzklack.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania usługi odbioru odpadów 

wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, na podstawie 

§4 ust. 7 Uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.  
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania   

na podstawie przepisów prawa oraz stosownej umowy podpisanej z Administratorem na usługę odbioru                 

i zagospodarowania odpadów komunalnych.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.  
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi   

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3.   
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania.  


