
POROZUMIENIE 
D/272/7/ORG/246/22 

Zawarte w dniu  1 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 pomiędzy: 

Gminą Milanówek 

Regon 013269150, NIP 529-179-92-45 

reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka 

zwaną w dalszej części „Gminą” 

a 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z siedzibą przy ulicy Spacerowej 4  
w imieniu której występuje: 

Tomasz Aleksandrzak – p.o. Dyrektor   

zwanym w dalszej części „Zakładem” 

§1 
 
Celem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad rozliczania kosztów eksploatacji budynku przy 
ul. Spacerowej 4 stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta Milanówka – budynek „C” oraz Zakładu, 
począwszy od 1 czerwca 2022 roku. 

§2 

Strony zgodnie oświadczają, że koszty eksploatacji budynku, do których ponoszenia zobowiązany jest 
Zakład, w tym: zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków oraz wywóz nieczystości stałych 
będą naliczane w sposób następujący: 

   powierzchnia zajmowana przez Zakład 

____________________________________            X        kwota z faktury 

   powierzchnia całego budynku 

gdzie: 

1) Powierzchnia zajmowana przez Zakład wynosi: 158,95 m² 

2) Powierzchnia całego budynku wynosi: 1693,46 m² 

§3 

1. Podstawą obciążenia Zakładu kosztami o których mowa w §2 jest nota księgowa wystawiona 

przez Gminę Milanówek, wystawiona na podstawie faktury otrzymanej od usługodawcy. 



2. Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

§4 

1. Porozumienie obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z 2 tygodniowym okresem 
wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, jedynie w przypadku zmiany 
zajmowanej powierzchni lub zaprzestania jej użytkowania. 

§5 

Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§6 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym na każdej ze stron. 

§7 

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie P/272/13/ORG/445/21 
zawarte dnia 14 grudnia 2021 r. 

§8 

Zakład oświadcza, że został poinformowany, że treść niniejszej umowy, a w szczególności: Przedmiot 
umowy, wysokość wynagrodzenia oraz imię i nazwisko Wykonawcy, stanowią informację publiczną  
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  
(Dz.U. z 2020r., poz. 2176 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie powołanej ustawy.   
 

§9 

1. Ochrona danych osobowych: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka  

ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala)  

e-mail: miasto@milanowek.pl. 

2) w sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl. 

3) dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych 

osobowych będą 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 tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem 

z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją przez Urząd Miasta Milanówka oraz 

osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji 

publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie  

z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  (Dz. U.  z  2016  

r. poz.  1764 z  2017 r. z póź. zm.). 
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5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 

17 ust. 3 RODO); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania 

opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. Dane osobowe będą przechowywane przez czas 

trwania porozumienia oraz w zależności od tego czy za zleceniobiorcę będzie opłaca składka 

na ubezpieczenie społeczne - dane osobowe będą przechowywane w tym przypadku przez 

okres 50 lat po jej zakończeniu czy też nie - dane osobowe będą w tym przypadku 

przechowywane przez okres 10 lat po jej zakończeniu. 

8) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie 

określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania porozumienia. 

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji porozumienia. 

 

                      

ZGKiM          GMINA  
       p.o. Dyrektor        Burmistrz Miasta Milanówka  
               /-/                          /-/  
Tomasz Aleksandrzak            Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Rozalska 
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