
……………………………………………………………                             ………………………, dnia ………..…………….. 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

Burmistrz Mielna  
      ul. B. Chrobrego 10  
                   76-032 Mielno 
 

 
 
 

Oświadczenie 
 

Ja, niżej podpisany jako właściciel nieruchomości świadczącej usługi hotelarskie 

położonej w:  

……………………………………………….………………………………………………………………………...,   

                                                             (adres nieruchomości) 

wyrażam zgodę na przystąpienie od dnia 01 stycznia  2021 r.  

do zorganizowanego przez Gminę Mielno systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych powstających na w/w 

nieruchomości przez Gminę Mielno. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

……………………………………………………… 
                                                       (czytelny podpis) 

 

Objaśnienia:  

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Mielno systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu 

Miejskiego w Mielnie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 



Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mielna. Siedzibą administratora danych jest 

Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gmina.mielno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadania Urzędu Miejskiego w Mielnie, 

określonego przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2020 r poz. 1325 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), ustawy z 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne 

(Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)  oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych, na podstawie art.6 

ust. 1 lit. b,c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały 

zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania. Jeżeli przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit. a RODO) 

ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem i realizacją umowy jest obligatoryjne. 

 

 

mailto:iod@gmina.mielno.pl

