ANKIETA
dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Kamiennik
Kamiennik, dnia ...........................

imię i nazwisko ................................
adres....................................................
Niniejszym oświadczam, że bioodpady powstające na terenie nieruchomości położonej
w miejscowości .................................... zagospodarowuję we własnym zakresie poprzez:

□ kompostowanie (przetwarzanie) we własnym przydomowym kompostowniku;
□ wielkość kompostownika (dł. x szer. x wys.) .........................................lub ....... m3
Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowywana we własnym zakresie, w tym
kompostowana w przydomowym kompostowniku:
Odpady z ogrodów i parków* (trawa, liście chwasty, kwiaty itp.) kod odpadu 20 02 01

□50 kg□100 kg□150 kg□200 kg□250 kg□ inna wartość………… kg
Odpady spożywcze i kuchenne* (resztki kuchenne, obierki i pozostałości warzyw i owoców).
kod odpadu 20 01 08

□50 kg□100 kg□150 kg□200 kg□250 kg□ inna wartość ………… kg
* zaznaczyć właściwą odpowiedź
Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Kamienniku do Sołtysa lub wysłać
pocztą na adres Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik
odpady@kamiennik.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Kamiennik, piętro I, pokój nr 10 oraz na
stronie bip.kamiennik.pl
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych, zamieszczonej na następnej stronie zgłoszenia.
.....................................................................
Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości
Przez kompostownik rozumie się określenie miejsca albo pojemnik, w którym następują procesy rozkładu substancji organicznych i
przekształcania ich w kompost. Kompost stanowi naturalny, bardzo cenny nawóz organiczny powstający w efekcie tlenowego rozkładu
biomasy. Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą recyklingu odpadów organicznych.
*Odpady biodegradowalne - to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Zaliczamy
do nich odpady zielone, które powstają w przydomowych ogródkach (skoszona trawa, kwiaty, chwaty, liście, igliwie, gałęzie krzaków i
żywopłotów, kora), oraz odpady kuchenne (resztki żywności i obierki, odpady z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.)
Bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw
domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamiennik, którego siedzibą jest Urząd
Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kamienniku: ochrona.danych@kamiennik.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika wprost
z przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

