
ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania 

BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 
    na terenie Gminy Jedlińsk     

           
      Miejscowość ……………….., dnia ……..…….. 

 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
............................................................. 

Adres 
 
 Niniejszym os wiadczam, z e na terenie mojej posesji połoz onej w miejscowos ci  
…………………………………………………, bioodpady* powstające na terenie mojej nieruchomos ci 
zagospodarowuje we własnym zakresie poprzez:  

□ kompostowanie we własnym przydomowym kompostowniku; 

□ inny sposo b (karma dla zwierząt itp.) …………………………………..………………………… 

 

Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowywana we własnym zakresie, w tym 
kompostowana w przydomowym kompostowniku: (zaznaczyc  włas ciwą odpowiedz ) 
 

1. Odpady spożywcze i kuchenne (resztki kuchenne, obierki i pozostałości warzyw  

i owoców) w ilości: 

□ 50 kg □ 100 kg □ 150 kg □ 200 kg □ 250 kg 
□ inna 
wartość……………kg 

 

2. Odpady z ogrodów i terenów zielonych (trawa, liście, chwasty, kwiaty, itp.) w ilości: 

□ 150 kg □ 250 kg □ 300 kg □ 400 kg □ 500 kg 
□ inna 
wartość……………kg 

 
Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Jedlińsku przy obliczeniu 
osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). 

 
*bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków (skoszona trawa, kwiaty, 
chwasty, liście, igliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów, kora) oraz odpady żywności i kuchenne  
z gospodarstw domowych (resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki, odpady z warzyw 
i owoców, skorupki, fusy z kawy i herbaty itp.). 
 
Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 28.02.2023 r. do Urzędu Gminy  
w Jedlińsku, Sołtysa lub wysłać na adres e-mail: wioleta.siwiarek@jedlinsk.pl.  
W przypadku pytan  prosimy o kontakt: (48) 32 13 098. 
 
Os wiadczam, iz  zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych  
 
      

       …………………………………………….. 
       (czytelny podpis) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jedlińsk (adres: ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk, tel. kontaktowy: 48 
32 13 021, email: jedlinsk@jedlinsk.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 
adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
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 przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:jedlinsk@jedlinsk.pl

