
ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania 

ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
na terenie Gminy Sawin 

 

 
………………………………………………….                                                                                                                                                                      
imię i nazwisko 
…………………………………………………. 
………………………………………………….                                                                                                                                                                                          
adres 
 
Niniejszym oświadczam, że na terenie mojej posesji położonej w ……………………….. nr domu……… 

odpady biodegradowalne ̽ powstające na terenie nieruchomości są zagospodarowane poprzez:                                                                                                                                                                                                                                                                 
□  skarmiania zwierząt                                                                                                                                                                                                      
□   kompostowanie w kompostowniku                                                                                                                                                        
Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowana we własnym zakresie                             
w przydomowym kompostowniku:    

bioodpady spożywcze i kuchenne w ilości:                                                                                                                                                                                             
□  50 kg           □  100 kg         □  150 kg      □ 200 kg      □ 250 kg      □  inna wartość (……………kg) 

bioodpady  z ogrodów i terenów zielonych w ilości:                                                                                                                  
□  50 kg           □  100 kg         □   150 kg     □ 200 kg      □ 250 kg      □  inna wartość (……………kg) 

ilość osób zamieszkujących na posesji:                                                                                                                           
□ 1 osoba       □ 2 osoby        □ 3 osoby      □ 4 osoby   □ 5 osób      □ inna ilość        (……….….os.)    

  

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 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Sawin                
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Sawin lub elektronicznie                                                     
e-mail: ug@sawin.pl 

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Sawin, Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz na 
stronie internetowej www.sawin.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. 

Oświadczam iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
zamieszczonych na następnej stronie ankiety. 

 

  

…………………………………………………………. 

     Data i czytelny podpis właściciela 

mailto:ug@sawin.pl
http://www.sawin.pl/


 

Klauzula informacyjna dla uczestnika ankiety 

Zgodnie z art.13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                     
27 kwietnia 2016. Informuję iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sawin z siedzibą           

w 22-107 Sawin, ul. Chutecka 12; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@sawin.pl lub pisemnie na adres Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania ilości bioodpadów 
poddanych recyklingowi na podstawie art. 6 ust 1 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Sawinie 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy jak 

również w celu archiwizacji na cele publiczne. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotychczas narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do 
realizacji ankiety. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również      
w formie profilowania. 
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