
  

UCHWAŁA NR X/62/2020 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 31 marca 2020 r. 

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

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz 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, 

poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/85/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 

poz. 2938 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać 

w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały: 

a) w części wstępnej deklaracji w wierszu określającym „termin składania” deklaracji treść po dwukropku 

otrzymuje brzmienie: „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy składać w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).”; 

b) po pkt G dodaje się pkt H w brzmieniu: 

H 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. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 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.) dalej RODO informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą w Brańsku, 17-120 

Brańsk, ul. Rynek 8, tel. 85 73 75 005, 85 73 75 940, adres e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl    zwany 

dalej Administratorem. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem 

email: mpientkowski@nanocom.com.pl    lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i art. 6 ust. 1 lit. e RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub 
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administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, w tym złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 

prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub 

skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 10 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym postępowanie zostanie zakończone. 

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu 

Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 

administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny 

w otrzymaniu danych.  

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

8.Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie                              

art. 15 RODO oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych 

osobowych na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 18 RODO. 

9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

11.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy                      

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niepodanie danych uniemożliwi 

zrealizowanie obowiązku wynikającego z w/w przepisu prawa. 

c) w części dotyczącej objaśnień odnośnik 2 otrzymuje brzmienie: „2Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m 

ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta 
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