
 

 

UCHWAŁA NR XVII/93/2020 

RADY GMINY MIŁKOWICE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6n, art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/102/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 października 2015 roku w sprawie 

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

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zmienionej uchwałą nr XLI/319/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 grudnia 2017r.  

oraz uchwałą nr V/35/2019 z dnia 11 marca 2019 roku dodaje się załącznik w brzmieniu zgodnym z załącznikiem 

do niniejszej uchwał. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice: 

J. Mandziara

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 2558



Załącznik do uchwały Nr XVII/93/2020 

Rady Gminy Miłkowice 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa – Ordynacja podatkowa 

Zgodnie z 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 (określane jako 

„RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłkowice z siedzibą przy ul. Wojska 

Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, w imieniu której obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Miłkowice. 

2. Z Wójtem Gminy Miłkowice pełniącym obowiązki administratora w imieniu Gminy Miłkowice można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, 

telefonicznie pod nr 76 8871 212 oraz przez adres e-mail: sekretariat@ugmilkowice.net  

3. Administrator – Wójt Gminy Miłkowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / 

Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl  

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  

na urzędzie tj. przeprowadzenia postepowania w sprawie ustalenia / określenia wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyfikacji dokonania opłaty, a w razie zaistnienia zaległości – 

podejmowania działań informacyjnych, wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1  

lit. c RODO), tj. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. o postepowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/ Pana dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/ w celu ułatwienia kontaktu. 

5. Odbiorcami danych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą 

Miłkowice. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

8. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 

danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO, do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa  

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,  

że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
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10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych, w tym profilowaniu. 
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