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ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania 

BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” 

 

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości:……………..……………………………. 

2. Adres nieruchomości:……………………………………………………………….…. 

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

4. Szacunkowa wielkość kompostownika (dł. x szer. x wys.) …………………………... 

Niniejszym oświadczam, że na terenie wyżej wymienionej nieruchomości powstające odpady 

biodegradowalne* zagospodarowuję we własnym zakresie poprzez: 

□ kompostowanie we własnym kompostowniku;  

□ skarmianie zwierząt; 

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

(zaznaczyć odpowiedź) 

 

Szacunkowa ROCZNA ILOŚĆ odpadów ulegających biodegradacji 

zagospodarowywana we własnym zakresie, w tym kompostowana w przydomowym 

kompostowniku za rok 2022: 

 

Odpady zielone* (trawa, liście chwasty, kwiaty itp.) kod odpadu 20 02 01 

□50 kg; □100 kg; □150 kg; □200 kg; □250 kg; □300 kg; □350 kg; □400 kg; □450 kg; □500kg;              

□ inna wartość (podać ile w 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; □300 kg; □350 kg; □400 kg; □450 kg; □500kg;                     

□ inna wartość (podać ile w kg) ………….…… 

*zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

Wypełnioną ankietę należy przekazać lub odesłać do Biura Związku Międzygminnego pod 

nazwą „NATURA” 05-600 Grójec ul. Plac Wolności 12, Urzędu Gminy właściwego dla 

miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@zmnatura.pl do dnia 20.02.2023 r. 

 

Druk ankiety można pobrać w Biurze Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”,                      

w Urzędach Gmin będących uczestnikami Związku oraz na stronie www.zmnatura.pl,                               

nr tel. 48 332 94 65 
 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości  

http://www.zmnatura.pl/
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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.) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 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 (w skrócie: RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Związku Międzygminnego pod 

nazwą NATURA z siedzibą w Grójcu, Pl. Wolności 12, 05-600 Grójec, w imieniu którego działa 

Dyrektor Biura. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych  

z przetwarzaniem danych poprzez email biuro@iodaconsulting.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora, tj. wywiązania się z zadań sprawozdawczych nałożonych na Związek ustawą z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r.  

o odpadach (art. 6 lit. f RODO).  

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, w szczególności 

realizującym w imieniu administratora zadania w zakresie zbierania deklaracji, odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gmin-uczestników Związku, a także w 

zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. Ponadto dane mogą być udostępniane 

innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez Związek zadań związanych z odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na rzecz Gminy, której jesteście Państwo 

mieszkańcami, a także przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu złożonej deklaracji i 

rozliczeń w tym zakresie, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych i ich 

sprostowania; prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone  

w art. 18 RODO, prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki 

określone w art.  17 RODO, prawo do sprzeciwu z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji osoby, 

której dane dotyczą oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Państwa  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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