
 

 

UCHWAŁA NR 200.XVIII.2020 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

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

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 „Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, druk DGO-1” do uchwały nr 208.XXX.2016 Rady 

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, po części G dodaje 

się część H w brzmieniu: 

„H. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: 

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry; 

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: 

iodo_um@jeleniagora.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z realizacją art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom 

administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz 10 lat  

po ustaniu obowiązku wnoszenia opłat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji 

dokumentacji; 
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- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 

określonym w przepisach RODO; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

 

Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do uzupełnienia, sprostowania, poprawienia Pani/Pana 

danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli 

realizacja obowiązku prawnego. 

        Data i podpis”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Chadży 
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