
 
 

UCHWAŁA NR XXX/158/2020 
RADY GMINY BROCHÓW 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Rada Gminy Brochów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) oraz ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, 

2) szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży – zebrane w sposób selektywny. 

§ 3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i worki do zbierania odpadów 
segregowanych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Pojemniki i worki będą dostarczane przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości. 

§ 4. Na terenie Gminy Brochów obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
w postaci: 

1) pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane), 

2) worek niebieski na papier, 

3) worek zielony na szkło, 

4) worek żółty na tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) worek brązowy na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
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§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:   

Rodzaj odpadu Budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki wielolokalowe 
  

 

w okresie od         
   1 kwietnia do       
  31 października 

w okresie od       
  1 listopada do    

 31 marca 

w okresie od    
 1 kwietnia do       
  31 października 

w okresie 
od       

  1 listopada do  
   31 marca 

Niesegregowane                  
( zmieszane)  odpady 

komunalne 
nie rzadziej niż raz  
na dwa tygodnie 

nie rzadziej niż 
raz na cztery 

tygodnie 
nie rzadziej niż raz  

na tydzień 

nie rzadziej niż 
raz na dwa 
tygodnie 

     
     

Bioodpady stanowiące 
odpady komunalne 

nie rzadziej niż 
raz   na dwa 

tygodnie lub można 
je samodzielnie 
dostarczyć do 

Punktu 
Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
(PSZOK) 

nie rzadziej niż 
raz na cztery 
tygodnie lub 

można je 
samodzielnie 
dostarczyć do 

Punktu 
Selektywnego 

Zbierania 
Odpadów 
(PSZOK)  

nie rzadziej niż raz  
na  tydzień lub 

można je 
samodzielnie 
dostarczyć do 

Punktu 
Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
(PSZOK) 

nie rzadziej niż 
raz na dwa 

tygodnie lub 
można je 

samodzielnie 
dostarczyć do 

Punktu 
Selektywnego 

Zbierania 
Odpadów 
(PSZOK) 

     
     

 
Odpady segregowane 

(szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale, odpady 

opakowaniowe 
wielomateriałowe ) 

 

nie rzadziej niż raz na 12 tygodni lub 
można je samodzielnie dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów (PSZOK) 

nie rzadziej niż raz na 12 tygodni lub 
          można je samodzielnie 

dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK) 

   

2) Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości: 

1) przeterminowane leki – do pojemników ustawianych w Gminnym Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnym 
w Brochowie - w godzinach jego otwarcia; 

2) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach ustawionych 
w Urzędzie Gminy lub w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów małogabarytowych – w godzinach ich 
pracy lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w godzinach jego otwarcia; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 1 raz na rok z terenu gminy od 
poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów lub można je przekazać 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia; 

4) lampy żarowe, halogenowe, świetlówki do sklepów ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym lub 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia; 

5) chemikalia oraz zużyte opony ( 4 sztuki z nieruchomości) będą odbierane co najmniej 1 raz do roku 
z terenu gminy z wyznaczonych punktów na terenie gminy lub można przekazać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia; 

6) odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy 
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samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK w godzinach 
jego otwarcia); 

7) tekstylia i odzież do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego 
otwarcia; 

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 1 raz do roku z terenu gminy od 
poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów lub można przekazać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia; 

9) poddanie bioodpadów (fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, przeterminowane warzywa i owoce, 
obierki owoców i warzyw, resztki żywności( bez mięsa), kwiaty, resztki kwiatów doniczkowych i ciętych, 
pozostałości roślinne, rozdrobnione gałęzie, liście, skoszona trawa) w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji kompostowaniu na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla 
użytkowników sąsiednich nieruchomości; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia. 

§ 6. 1.  Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów świadczy 
usługi polegające na przyjmowaniu bezpłatnie, każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych takich, jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 
odpady  niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 
odpady tekstyliów i odzieży.   

§ 6. 2. Szczegółowe informacje dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zamieszczone są w zał. nr 1 Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) Gminy Brochów. 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza 
doUrzędu Gminy w Brochowie, w jednej z poniżej wymienionych form, to jest: osobiście, telefonicznie (22 
725 70 03), pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub 
elektronicznie na adres gmina@brochow.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIX/107/2020 Rady Gminy 
Brochów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 10. Załącznikiem do uchwały jest Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) Gminy Brochów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Karaś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/158/2020
Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020 r.

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Gminy Brochów

§1

1. Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  funkcjonowania  Punktu  Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Brochów, zwanego dalej „PSZOK”.

2. Prowadzącym PSZOK jest Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

3. Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  zlokalizowany  jest  w
miejscowości Janów 51B.

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w ostatnią
sobotę miesiąca, w godzinach od 9.00 do 12.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest obiektem monitorowanym 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

6. Do  PSZOK  przyjmowane  są  nieodpłatnie  niżej  wymienione  odpady  powstające
wyłącznie  
w  gospodarstwach  domowych  położonych  na  terenie  Gminy  Brochów,  dostarczone
własnym transportem lub na własny koszt.

Lp. Nazwa odpadu Asortyment Oznaczenie pojemnika

1.
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe

Stare meble, np. szafy, stoły,
kanapy, wykładziny, dywany,

krzesła, fotele, w tym
nieuszkodzona ceramika

sanitarna

Pojemnik 
z napisem „Meble 

i inne odpady
wielkogabarytowe ”
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2.
Zużyty sprzęt
elektryczny 

i elektroniczny

Kompletny zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

(sprzęt RTV, AGD)

Pojemnik 
z napisem „Zużyty sprzęt

elektryczny 
i elektroniczny”

3. Zużyte opony
Zużyte opony 

( max. 4 szt. rocznie)

Pojemnik 
z napisem „Zużyte opony”

4.

Odpady budowlane 
i remontowe
pochodzące 
z remontów

prowadzonych we
własnym zakresie

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu, gruz

ceglany i betonowy

Pojemnik 
z napisem „Odpady

budowlane 
i remontowe”

5. Bioodpady
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji, trawa, liście, 
rozdrobnione gałęzie

Pojemnik 
z napisem „Bioodpady”

6.
Odpady opakowaniowe

wielomateriałowe i
tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania z

metali, opakowania
wielomateriałowe, zmieszane

odpady opakowaniowe,

tworzywa sztuczne, metale

Pojemnik 
z napisem „Odpady

opakowaniowe
wielomateriałowe 

i tworzywa sztuczne”

7.
Tekstylia i odzież

Opakowania z tekstyliów,
tekstylia i odzież

Pojemnik 
z napisem „Tekstylia 

i odzież ”

8.
Szkło Opakowania ze szkła, szkło

Pojemnik 
z napisem 
„Szkło”

9. Papier i tektura
Opakowania z papieru i
tektury, papier i tektura

Pojemnik 
z napisem 

„Papier i tektura”
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10. Odpady niebezpieczne
Lampy fluorescencyjne i inne

odpady zawierające rtęć
Pojemnik 

z napisem „Odpady
zawierające rtęć”

11. Popiół
Inne niewymienione frakcje

zbierane w sposób selektywny
(popiół)

Pojemnik 
z napisem „Inne

niewymienione frakcje
zbierane w sposób

selektywny (popiół)”

12.

Odpady wytworzone
podczas iniekcji

domowych (zużyte igły,
strzykawki)

Odpady wytworzone podczas
iniekcji domowych (zużyte

igły, strzykawki)

Pojemnik 
z napisem „Odpady

wytworzone podczas
iniekcji domowych (zużyte

igły, strzykawki) ”

13.
Przeterminowane leki i

chemikalia
Przeterminowane leki, resztki

farb, lakierów, klejów

Pojemnik 
z napisem

„Przeterminowane leki 
i chemikalia”

14.
Zużyte baterie i

akumulatory
Baterie i akumulatory

Pojemnik 
z napisem „Baterie 

i akumulatory”

§2

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie  Gminy Brochów”  i  nie
mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady  wymagające  opakowania  powinny  znajdować  się  w  szczelnych  (nie
cieknących)  
i  nie  uszkodzonych  opakowaniach  oraz  posiadać  oryginalną  informację  (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadów w chwili przekazania.

3. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 Zmieszane odpady komunalne;

 Materiały zawierające azbest, papę, smołę, itp.;
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 Szyby samochodowe;

 Części samochodowe;

 Szkło zbrojone i hartowane;

 Styropian budowlany;

 Inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

5. PSZOK nie prowadzi punktu napraw oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych
niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia.

6. Przyjmowanie odpadów w PSZOK:

a) Prowadzący  PSZOK nie  wystawia  mieszkańcom kart  przekazania  odpadów
oraz faktur;

b) Pracownik  obsługi  PSZOK  przyjmując  odpady  sporządza  dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów wg. załącznika nr 1 do Regulaminu, który
zawiera:

- adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;

- rodzaj dostarczanych odpadów;

- datę dostarczenia odpadów;

- wskazanie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.

c) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia:

- odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów;

- jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej
likwidacji;

- odpadu pochodzącego z nieruchomości położonej na terenie innej gminy;

- jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i
życiu ludzi;

- jeśli osoba przywożąca odpady odmówi czynności określonych w pkt. 7 ppkt a) i
b) niniejszego regulaminu.
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d)  W  przypadku  odmowy  przyjęcia  dostarczonych  przez  PSZOK  odpadów,
pracownik  PSZOK  sporządza  stosowną  notatkę  wraz  z  uzasadnieniem  i
dokumentacją fotograficzną.

e) Pracownik  PSZOK  nie  wyjmuje  i  nie  umieszcza  w  pojemnikach
przywiezionych  odpadów,  wskazuje  jedynie  miejsce,  pojemnik  lub  kosz,  w
którym dostarczający powinien umieścić odpad.

7. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek:

a) Okazania  aktualnego  dowodu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi wnoszonej do Gminy;

b) Rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez
znaki informacyjne lub pracownika PSZOK;

c) Poruszania  się  tylko  po  wskazanych  częściach  obiektu  zgodnie  z
oznakowaniem;

d) Bezwzględnego przestrzegania regulaminu, dostępnego na terenie PSZOK w
Janowie oraz na stronie internetowej Gminy Brochów – www.brochow.pl; 

e) W  przypadku  odmowy przyjęcia  odpadów,  natychmiastowego  ich  zabrania
oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

8. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym
wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Administratorem danych osobowych osób dostarczających odpady do PSZOK jest Urząd
Gminy Brochów 05-088 Brochów, Brochów 125.

2. Dane  osobowe  osób  (zakres:  adres  nieruchomości),  będą  przetwarzane  na  podstawie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit.  c RODO w celu
realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku  w  gminach  (Dz.U.  2020r.  poz.  1439  z  późn.  zm.).  Prowadzenia  ewidencji
zbieranych  odpadów zgodnie z  wymogami  Ustawy z dnia 14 grudnia  2012r.  o  odpadach
(Dz.U. z 2020r. poz. 875 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Dodatkowo art.
6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzaniu
danych  osobowych  zawarte  są  w  Załączniku  nr  2  do  Regulaminu  Punktu  Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gminy Brochów.

§4
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1. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są w Urzędzie Gminy Brochów
05-088  Brochów,  Brochów  125  pod  numerem  telefonu:  22 100-25-83,  e-mail:
odpady@brochow.pl

§5

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku. 
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JANOWIE
 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brochów
obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Brochów

Potwierdzenie nr: Data:
Adres nieruchomości, na której wytworzono odpad:

dokument potwierdzający wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za ostatni okres rozliczeniowy:

Rodzaj odpadu 1):

UWAGI:

Pieczęć firmowa Podpis pracownika PSZOK

Oświadczenie przekazującego odpady (zaznaczyć właściwe):

 właściciela nieruchomości obowiązanego do uiszczania opłat na rzecz Gminy Brochów 2) 

 mieszkańca nieruchomości, za którą właściciel uiszcza opłaty na rzecz Gminy Brochów,

 innej uprawnionej osoby wytwarzającej odpady na nieruchomości, za którą właściciel uiszcza 
opłaty na rzecz Gminy Brochów .

Ja, niżej podpisany/-a--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

zamieszkały/-a w ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oświadczam, że przekazane odpady zostały wytworzone na nieruchomości  zamieszkałej na terenie

Gminy Brochów zobowiązanej  do uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

rzecz Gminy Brochów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Data  Czytelny podpis osoby przekazującej odpady

OBJAŚNIENIA:
1) Zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
2) Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik nr 1 do Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) 
Gminy Brochów
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) Gminy Brochów „Klauzula Informacyjna”

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  Brochów  (dalej
Administrator) z siedzibą: Brochów 125, 05-088 Brochów.

2.  Administrator  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych
którym  można  się  skontaktować  poprzez  adres  e-mail:  ochrona.danych@brochow.pl  lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) Państwa dane osobowe, będą przetwarzane tylko w celu, jakim jest obsługa czyli odbiór,
transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego.  Realizacji  zadań
wynikających  z Ustawy z  dnia  13 września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w
gminach (Dz.U. 2020r. poz. 1439 z późn. zm.). W celu prowadzenia ewidencji zbieranych
odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r.
poz.  875  z  późn.  zm.)  oraz przepisami  Rozporządzenia Ministra  Środowiska  z  9  grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923) oraz w zakresie realizowanych zadań
publicznych art. 6 ust. 1 lit. e RODO, związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych.

b)  W  celu  monitorowania  i  potwierdzenia  miejsca  zamieszkania  osób  korzystających  z
PSZOK oraz wykorzystania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez
mieszkańców  Gminy  Brochów  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO  -  przetwarzanie  jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.

4.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  Państwa  dane  osobowe  mogą  być
udostępniane następującym odbiorcom:

a)  podmiotom  upoważnionym  do  odbioru  Państwa  danych  osobowych  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów,

b) firmie dostarczającej serwery oraz serwery poczty e-mail,

c) firmie dostarczające systemy informatycznej oraz administrujące sieć informatyczną,

d) operatora obsługującego odbiór odpadów.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

a) w związku z realizacją zadań, przez Administratora,  wynikających z Ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (Dz.U. 2020r. poz. 1439 z
późn.  zm.)  –  przez  okres  przewidziany  przepisami  obowiązującego  prawa  lub  w  celu
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zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do całkowitego rozliczania usług Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Brochów.

b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.  W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Administratora  Państwa  danych  osobowych,
przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia  danych,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
przepisy  Rozporządzenia,  przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego.

8. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje
w celu  realizacji  systemu  zbiórki  odpadów przez  Administratora,  podanie  przez  Państwa
danych  osobowych  jest  warunkiem  ustawowym.  Podanie  tych  danych  ma  charakter
dobrowolny. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego
przekazania odpadów dla Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych Gminy
Brochów.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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