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W odpowiedzi na petycję, która w-płynęła do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
w dniu 18.09.2019 r. w sprawie poruszenia na posiedzeniu Rady Miasta Siemianowic
Śląskich tematu czystości i wizerunku dla Miasta informuję, że na sesji, która odbyła się
w dniu 24.10.2019 r. Uchwałą nr 146/2019 z dnia 24 października 2019 r. został przyjęty
nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Jednocześnie informuję, że przedmiotowy Regulamin zakłada zmiany wynikające
z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 z późn. zm.) dotyczące w głównej mierze nowych regulacji w zakresie
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
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Podstawy anonimizacji:
•

Art. 1. 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) Niniejsze rozporządzenie
chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo
do ochrony danych osobowych.

•

Art. 5. ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Prawo
do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej
lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących
funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna łub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego im prawa.

•

Art. 23. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: Dobra osobiste człowieka,
jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim,
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

