
UCHWAŁA NR XXXI/202/21 
RADY GMINY ŁUBNICE 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz 

w sprawie zmiany uchwały nr  XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r.  w sprawie wzoru 
deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, 
ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.), Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulega zmianie uchwała nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w ten sposób, że: 

1) w § 2 w miejsce kwoty „10,00 złotych” wpisuje się kwotę „15,00 złotych”, 

2) w § 3 w miejsce kwoty „20,00 złotych” wpisuje się kwotę „30,00 złotych”, 

3) w § 5 w miejsce kwoty „40,00 złotych” wpisuje się kwotę „100,00 złotych”, 

4) w § 6 w miejsce kwoty „80,00 złotych” wpisuje się kwotę „200,00 złotych”, 

5) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Ustala się stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka, od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
z nieruchomości w sposób selektywny, w wysokości: 

1)  za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 24,00 zł,. 

2)  za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 48,00 zł 

3)  za pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł 

4)  za pojemnik o pojemności 1500 l – 300,00 zł 

5)  za pojemnik o pojemności 7000 l – 1400,00 zł. 

2.  Ustala się stawki podwyższone stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych 
z pojemnika lub worka, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jeżeli właściciel nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za cały okres niewypełniania obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości: 

1)  za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 48,00 zł,. 

2)  za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 96,00 zł 

3)  za pojemnik o pojemności 1100 l – 440,00 zł 

4)  za pojemnik o pojemności 1500 l – 600,00 zł. 

5)  za pojemnik o pojemności 7000 l – 2800,00 zł. 

3.  Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się                                    
w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.”. 

§ 2. Ulega zmianie uchwała nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 
deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że załącznik nr 1 do 
uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marian Komasara 
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
___________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                       (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     
                                        Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r poz.1540, z późn. zm.) 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
                                       wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
                                       użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Termin składania:             W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, zmiana 
danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
mająca wpływ na wysokość opłaty. 

 

Miejsce składania:             Urząd Gminy w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice  
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 
 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:  
Wójt Gminy Łubnice 
28-232 Łubnice 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 
 □ pierwsza deklaracja1 – data powstania obowiązku (dzień – miesiąc – rok)    ………………………………………………)  

 □ nowa deklaracja2- data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok) ………………………………………………) 
 □ zmiana danych zawartych w deklaracji3   (data zaistnienia zmian   ………………………………………………)  

  □ Korekta deklaracji 4– okres, którego dotyczy korekta (data zaistnienia zmian   ………………………………………………) 
 
Powód zmiany danych zawartych w deklaracji:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 
 

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 
 □    osoba fizyczna           □    osoba prawna          □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 □    spółka nie posiadająca osobowości prawnej        □    inny podmiot władający nieruchomością 
 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
Identyfikator podatkowy ( PESEL* / NIP**) 
 
 

Identyfikator REGON** 
 
 

 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/202/21

Rady Gminy Łubnice

z dnia 15 grudnia 2021 r.
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Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Telefon                                                                  Fax 
 

Adres e-mail 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)  

 

Gmina 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość  
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (dotyczy nieruchomości niezabudowanej oraz w przypadku braku nadanego 
numeru budynku) 
 
 
 
 
 
 

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 
 

 
□  Własność    □  Współwłasność   □  Zarząd lub użytkowanie      □  Posiadacz samoistny      □  Użytkowanie wieczyste                 
□    Posiadacz zależny (najem lub dzierżawa, użyczenie)                □  Inna …………………………… 
  
 
G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODDAJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE 
ODPADY KOMUNALNE PROCESOWI KOMPOSTOWANIA W PRZYDOMOWYCH 
KOMPOSTOWNIKACH 
 

 
Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji będą poddawane procesowi kompostowania w kompostowniku przydomowym.  
 

                                                                   □  tak                                 □  nie 
 
 
 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych  
 
 

 H.1 Stawka opłaty * 
 
 

zł 

H.2 Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w części E przez 12 
m-cy           
 

os 

H.3 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(H.1 x H.2) 
 

zł  

H.4 Wysokość opłaty rocznej za mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość przez 12 m-cy 
(H.3x liczba 12) 

zł 

* stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Łubnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 
W przypadku wystąpienia różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy o uzasadnienie rozbieżności. 
Uzasadnienie: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dotyczy 
domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Łubnice w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty 

Ryczałtowa roczna stawka zł 
  

 

J. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  
 

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 
 
 
 
 
na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):  
1) Pracowników/uczniów / dzieci w szkole, przedszkolu,                                 osób 

 

2) lokal handlowy/ lokal gastronomicznym/stołówka ma powierzchnię m2 
 

Pojemniki (worki) na odpady (należy podać liczbę pojemników / worków według poszczególnych pojemności) 
 120l 240l 

 
1100 l Od 1,5m3 do 

3,0m3 
(KP 7) 7m3 

 
Worek 120l 

Liczba pojemników / 
worków  na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
części E                                      

  

      
Stawka opłaty *  
 
 

 
zł 

 
 zł 

 
 

 
 zł 

 
zł 

 
zł 

Wysokość opłaty 
miesięcznej  (iloczyn 
liczby pojemników i stawki 
opłaty) zł 

 
 zł 

 
 

 
 zł 

 
zł zł 

J.1 SUMA wysokości miesięcznej opłaty za poszczególne pojemniki / worki zł 

J.2 Roczna wysokość opłaty za poszczególne pojemniki / worki 
(J.1 x liczba 12) 

zł 

* stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Łubnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty      
 

K. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość,   
o której mowa w pkt. H, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt. J (czyli w części 
zamieszkałe i niezamieszkałe) 
 

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części 
nieruchomości zamieszkałej – H.4  

 
 

zł 
Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części 
nieruchomości niezamieszkałej – J.2 

 
 

 zł  
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SUMA opłat rocznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości jako całości (suma H.4 i J.2) 

 
 

zł  
 

L.  ZAŁĄCZNIKI (jeżeli wystąpią)  
 

 
 
 
 
Ł.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 
 
 
 
  …………………………………..                                                    ………………………………………….. 
           (miejscowość i data)                                                                                                   (czytelny podpis) 
 

M. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
1) W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

 
Objaśnienia: 
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów powstałych na terenie nieruchomości w sposób 
selektywny. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę, stosując stawki opłaty 
podwyższonej. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady we własnym 
kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
przypadku gdy odpady będą zbierane i przekazywane w sposób selektywny (łącznie z odpadami ulegającymi 
biodegradacji) należy wybrać stawkę podstawową. 
1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 
2a ust. 1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 
r., poz. 888 ze zm.), lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, podjęcia 
uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1, albo uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 w/w ustawy. 
2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
3 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców lub zaprzestania powstawania odpadów właściciel 
nieruchomości ma prawo złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty.  
4 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w przypadku zmiany danych niebędących podstawą do 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, 
adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów 
rachunkowych lub oczywistych omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmując okresy, za które 
wysokość opłaty wymaga skorygowania. 
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RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
W związku z realizacją wymogów 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 
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łubnice jest: Wójt Gminy 
Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Gminy Łubnice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubnice za pomocą adresu 
rodo@urbanowicz.net.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Łubnice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  
1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Łubnice;  
2. realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Łubnice; 
3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być:  
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Łubnice przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łubnice. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:   
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane                              

są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia                  
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub               
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych           
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Administratora, 
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- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Łubnice Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Marian Komasara 
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