
ANKIETA 

dotycząca zagospodarowania 

BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

na terenie Gminy Niedźwiada 

 

 

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Adres nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Ilość osób zamieszkujących na w/w nieruchomości: …………………………………. 

 

Niniejszym oświadczam, że odpady biodegradowalne powstające na terenie  nieruchomości 

zagospodarowuję we własnym zakresie poprzez: (zaznaczyć odpowiedź) 

□kompostowanie we własnym przydomowym kompostowniku; 

         Szacunkowa wielkość kompostownika ……….  

□inny sposób (podać jaki) …………………………………………………………………… 

 

Szacunkowa roczna ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana we 

własnym zakresie, w tym kompostowana w przydomowym kompostowniku:  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

Odpady z ogrodu (trawa, liście, chwasty, kwiaty, itp.) 

□30 kg       □50 kg        □100 kg      □150 kg     □ 200 kg   

□ inna wartość (podać ile w kg)………… 

 

Odpady spożywcze i kuchenne (resztki kuchenne, obierki i pozostałości warzyw i owoców) 

□30 kg       □50 kg        □100 kg      □150 kg     □ 200 kg   

□ inna wartość (podać ile w kg)………… 

 

 

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 

21-104 Niedźwiada, wysłać pocztą lub na e-mail: ajaszcz@niedzwiada.pl. 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 81 465 35 99. 

 

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Niedźwiada oraz na stronie 

www.niedzwiada.pl.  

 

 

 

 

 
…………………………………………………………… 

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, chwasty, 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.) 

Co możemy kompostować? 

- resztki roślinne, chwasty (bez nasion), liście i skoszoną trawę (tylko w cienkich warstwach i powiędniętą), korę 

drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie, 

- odpady kuchenne, fusy z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców, 

- popiół drzewny, torf, obornik, darń,  

- skorupki jaj. 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, 

z późn. zm. dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Niedźwiada reprezentowana przez Wójta, adres 

siedziby: Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, dane kontaktowe: tel. 818512878, e-

mail: poczta@niedzwiada.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów 

komunalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DZ. U. z 

2018r., poz. 1454 ze zm). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych tj. 10 lat.    

5.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów 

wynikających z pkt.3. 

9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo 

UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorom pocztowym, 

dostawcom systemów informatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi serwisu systemów informatycznych 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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