
 

UCHWAŁA NR XVI/88/20 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506; poz. 1309; poz. 1696; poz. 1571; poz. 1815) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579) Rada Miejska w Tułowicach uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1, 

składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) format elektroniczny został określony w jednym z następujących formatów danych: DOC, ODT, PDF; 

2) formularz deklaracji jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.tulowice.pl; 

3) deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIX/249/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

1 marca 2020 r. 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr XVI/88/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

DO-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 1 

Dzień-Miesiąc-Rok 

 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010) 

Składający: 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (deklarację może złożyć 

także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną 

nieruchomością) 

Termin składania: 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego  

Burmistrz Tułowic 
ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy 

 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. Pierwsza deklaracja          ❑ 2. Nowa deklaracja  (data  zaistnienia zmian)       _    _❑ 3. Korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian)__  

____  ________ C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA  

DEKLARACJI  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑  Właściciel nieruchomości       ❑ Współwłaściciel ❑ Najemca, dzierżawca 

❑ Użytkownik wieczysty ❑ Zarządca nieruchomości                                   ❑ Inny 

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

     
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ Osoba fizyczna  ❑ Osoba prawna  ❑ Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. Osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych 

osobowości prawnej) 

 PESEL REGON2 NIP2 

 Nr telefonu3(dane fakultatywne) 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

 Kraj Województwo Powiat  

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres z D.2. 

 
Kraj Województwo Powiat 

 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 

2 Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców 

3 Ewentualny telefon kontaktowy 
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  F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

  Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Kod pocztowy Poczta 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ I 
PROWADZENIU KOMPOSTOWNIKA 
   

G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale F niniejszej deklaracji łącznie zamieszkuje : 
 

………………. (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 
                  
 

G.2. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim 
polu) 
        
- Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady będą gromadzone i utylizowane w 

przydomowym kompostowniku          ❑ 
 

- Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady nie będą gromadzone i utylizowane w 

przydomowym kompostowniku        ❑   

 
 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  
H.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 
……………………………………………….. zł 
 
Uwaga! Opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
 

POUCZENIE 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za odprowadzenie odpadów zebranych w sposób 
nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata 
(zgodnie z odrębną uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi).  

3. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, na 
indywidualny numer konta bankowego lub na rachunek bankowy Gminy Tułowice w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia w Tułowicach: 

10 8890 1079 0000 0129 2011 0048 
 
 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

J. ADNOTACJE ORGANU  
 1. Uwagi organu 

 

 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

………………………………………………………………………………………… 

03. Podpis przyjmującego formularz 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Gospodarowanie odpadami (surowcami wtórnymi) 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice, reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu gospodarowania odpadami (surowcami wtórnymi). 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie, 
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

• ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których 
stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy 
publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa 
i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany. 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
przetwarzania oraz przez czas właściwy dla określonej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te 
urzędy i związki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują inne przepisy prawa i / lub umowy, czy instrumenty prawne, stosuje się okresy 
przechowywania danych osobowych w nich wskazane. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 
b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, 
ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 
 
 
 
……………………………….………………..       …………………………..………………………………………………….. 
                   (data)                                                                                                                                                         (czytelny podpis osoby informowanej) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach XVI/88/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

DO-2 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Dzień-Miesiąc-Rok 

 

 

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością) 

Termin składania: 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania: Urząd  Miejski  w  Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Burmistrz Tułowic 

ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy 

 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. Pierwsza deklaracja  ❑ 2. Nowa deklaracja  (data zaistnienia zmian) ____❑ 3. Korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian)  

____  ________   C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA  

DEKLARACJI  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑  Właściciel nieruchomości       ❑ Współwłaściciel ❑ Najemca, dzierżawca 

❑ Użytkownik wieczysty ❑ Zarządca nieruchomości wspólnej                    ❑ Inny 

  D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

     
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ Osoba fizyczna  ❑ Osoba prawna  ❑ Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. Osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości 

prawnej) 

 PESEL REGON  1 NIP1 

 Nr telefonu2 (dane fakultatywne) 

  D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

 Kraj Województwo Powiat  

 Gmina Ulica Nr domu Nr 
lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 
 
 

 
1Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców 
2Ewentualny telefon kontaktowy 
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E. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres z D.2. 

 
Kraj Województwo Powiat 

 
Gmina Ulica Nr domu Nr 

lokalu 

 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
  Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Kod pocztowy Poczta 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O PROWADZENIU KOMPOSTOWNIKA 

  

G.1. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 
-  Deklaruję, że na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady będą gromadzone i 

utylizowane w kompostowniku          ❑ 
- Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady nie będą gromadzone i 

utylizowane w kompostowniku        ❑   

 
 
 

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  
H.1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 
Wielkości pojemników 
na odpady 

 
Stawka opłaty za pojemnik 

  

 
Liczba pojemników 

(miesięcznie) 

Wysokość miesięcznej 
opłaty 

  
Uwaga! Opłata stanowi iloczyn liczby 

pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik 

120 l … zł   

240 l … zł   

1100 l … zł   
 
H.2. Razem wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi   _______________ 
         (w pełnych złotych) 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za odprowadzenie odpadów zebranych w sposób 
nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata 
(zgodnie z odrębną uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi).  

3. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, na 
indywidualny numer konta bankowego lub na rachunek bankowy Gminy Tułowice w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia w 
Tułowicach: 

10 890 1079 0000 0129 2011 0048 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

J. ADNOTACJE ORGANU  
 1. Uwagi organu 

 

 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 
………………………………………………………………………………………… 

3. Podpis przyjmującego formularz 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Gospodarowanie odpadami (surowcami wtórnymi) 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice, reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu gospodarowania odpadami (surowcami wtórnymi). 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie, 
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

• ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których 
stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów oraz inne osoby fizyczne, prawne, 
organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa 
i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany. 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
ww. celu przetwarzania oraz przez czas właściwy dla określonej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują inne przepisy prawa i / lub umowy, czy instrumenty prawne, stosuje 
się okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, 
b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu 
przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 
 

…………………………………………………….       ………………………………………………………………… 
                   (data)                (czytelny podpis osoby informowanej) 
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