
 
 

UCHWAŁA NR VI/39/2020 
RADY GMINY RYCHLIKI 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2013 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Rychliki, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1396 z późn. zm.) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Załącznik do uchwały Nr VII/53/2013 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Rychliki, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 poz. 3410) 

1) w § 6 trzymuje brzmienie:  "Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 31 października 
każdego roku kalendarzowego." 

2) w § 9 trzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
w wysokości 75% poniesionych kosztów dla budynku mieszkalnego, jednak kwota dofinansowania 
nie może przekroczyć 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.”. 

§ 2. Do uchwały nr Nr VII/53/2013 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Rychliki, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 poz. 3410) dodaje się 
Załącznik nr 2 pt. „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”, którego wzór stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Rychliki. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rychliki 

 
 

Tadeusz Kruk 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VI/39/2020 

Rady Gminy Rychliki  

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 
 

Wzór załącznika 
 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr VII/53/2013  

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 13 października 2013 r. 
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący 

Gminę Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki. 

2. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, 

z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd 

Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. (58) 580 

08 30. 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, adres 

zamieszkania, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, informacje o stanie majątkowym 

i stanie zdrowia. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków i zadań 

wynikających z przepisów prawa dotyczących działalności samorządu terytorialnego. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 

realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe, jak również podmioty świadczące działalność płatniczą. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań ustawowych będą 

przechowywane przez czas określony w przepisach poszczególnych aktów prawnych. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych 

umów, będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego 

dotyczącego przechowywania dokumentów rachunkowych oraz przez czas przedawnienia 

roszczeń ze wskazanych umów.   

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii 

Europejskiej. 
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