
 

 

UCHWAŁA Nr ..........  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  

z dnia ................ r.  

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

Dz. U. z 2019 r.  poz.2010, oraz z 2020 r. poz. 150, 284), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy   dnia 8 marca    

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 oraz z 2020 r.     poz. 1571) oraz 

art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/300/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 marca 2013 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po lit. H. dodaje się lit. I w brzmieniu : 

 

„Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego niniejszym realizuje, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679 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, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", wobec 

uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest: Prezydent 

Miasta Świnoujście/Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście: e-mail iod@um.swinoujscie.pl., tel. 

691-443-952.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie 

publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej.  

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania, w tym: 

- operatorowi pocztowemu lub kurierowi, 

- podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie 

Świnoujście, 

- podmiotom obsługującym systemy informatyczne dla gminy. 

W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, 

zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

5. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przewiduje: 

• przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y; 

• zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa 

w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

Minimalny okres przechowywania wynosi 10 lat.  
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7. Niepodanie danych osobowych w przedmiotowym wniosku skutkować będzie wezwaniem Wnioskodawcy do 

uzupełnienia braków formalnych. Natomiast nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie 

skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania,  

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w 

przypadku: 

• zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

• potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 

przetwarzania przez Urząd Miasta Świnoujście, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 

d) wniesienia sprzeciwu.  

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej/elektronicznej do administratora 

danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi 

dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.” 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.  

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska   
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UZASADNIENIE 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określany uchwałą rady 

gminy, winien obejmować informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 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. UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).Niniejsza zmiana 

wprowadza wymaganą prawem klauzulę RODO . 
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