
UCHWAŁA NR XXVII/187/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z  dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2016 r. poz. 2698) po pouczeniu dodaje się klauzulę informacyjną w brzmieniu: „KLAUZULA 
INFORMACYJNA”  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuje się, że: 

᠆ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 
Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 7380660. Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl. 

᠆ Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia czynności związanych z opłatami za gospodarowanie 
odpadami, w tym podejmowania działań informacyjnych w razie zaistnienia zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów 
wykonawczych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz uchwały nr XII/81/19 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki za opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec oraz uchwały nr 
XXIV/167/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec. 

᠆ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej, podmioty realizujące na 
rzecz Gminy Nowogrodziec usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podmioty, które 
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, 
w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

᠆ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, 
a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 
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᠆ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne 
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

᠆ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz wskazanymi powyżej uchwałami Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wszczęcie postępowania z urzędu 
lub nie  załatwienie  czynności  urzędowej. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być 
dobrowolne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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