Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2022
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Regulamin wydawania i korzystania z karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na
terenie gminy Nadarzyn.

§ 1. Karta umożliwia właścicielowi nieruchomości korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, na
zasadach wynikających z przepisów prawa miejscowego.
§ 2. Karta wydawana jest bezpłatnie w liczbie 1 szt. na jedną nieruchomość.
§ 3. Wniosek o wydanie karty składa do Urzędu Gminy Nadarzyn właściciel nieruchomości. Wniosek
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 4. Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości w terminie do 7 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku, jeżeli są spełnione następujące przesłanki:
a) wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
b) właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
§ 5. Odbiór karty następuje przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy Nadarzyn.
§ 6. Każdej karcie przypisany jest indywidualny numer identyfikacyjny odpowiednio do
nieruchomości.
§ 7. Karta wydawana jest na czas aktywnej deklaracji.
§ 8. Karta służy do:
1)
2)
3)

przekazania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości do PSZOK,
ewidencjonowania przekazanych z nieruchomości odpadów komunalnych do PSZOK,
umożliwia identyfikację nieruchomości.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność z tytułu:
1) korzystania z karty w zakresie niniejszego regulaminu,
2) udostępniania karty osobom trzecim,
3) uszkodzenia lub utraty karty.
2. Użycie karty przez osobę nieuprawnioną każdorazowo obciąży konto właściciela nieruchomości.
3. O fakcie uszkodzenia lub utraty karty właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Urząd, celem jej zablokowania:
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: gmina@nadarzyn.pl.
§ 10. Karta zostanie zablokowana z urzędu w przypadku powzięcia informacji o:
1) sprzedaży nieruchomości,
2) zmianie właściciela nieruchomości,
3) zgonie jedynego właściciela nieruchomości.
§ 11. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem,
reprezentowana
przez
Wójta
Gminy
Nadarzyn,
ul.
Mszczonowska
24,
05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,
ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze, wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawa z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a
konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwizacji.
7. Przysługuje prawo do żądania od administratora:
-

dostępu do swoich danych osobowych,

-

ich sprostowania,

-

ograniczenia ich przetwarzania,

-

usunięcia,

-

przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

-

wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

