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WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

 

ANKIETA 
dotycząca rodzaju i masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poddawanych 

recyklingowi u źródła (kompostowniki przydomowe) na terenie Gminy Namysłów 

 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

Organ: Burmistrz Namysłowa 

 
Niniejszym oświadczam, że odpady komunalne ulegające biodegradacji, powstające na terenie   
nieruchomości, zagospodarowuję we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowym 
kompostowniku o wielkość około ……………… m3 

 

A. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zagospodarowywana we 
własnym zakresie w 2022 r., poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku 
(zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”): 

 

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

□100 kg       □150 kg        □200 kg      □250 kg     □ 300 kg    

□ inna wartość (podać ile w kg) ………… 

 

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

□100 kg       □150 kg        □200 kg      □250 kg     □ 300 kg    

□ inna wartość (podać ile w kg) ………… 

 

B. Dane wypełniającego ankietę 

Imię 
 

 

Nazwisko 

Miejscowość 
 

 

Ulica Nr domu/lokalu 

C. Informacja 

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Gminę Namysłów w celach sprawozdawczych 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 
2519 ze zm.). 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, 
dalej jako RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Burmistrz Namysłowa. Gmina Namysłów jest 

jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe z zakresu utrzymania czystości i 
porządku w gminie. Z administratorem – Burmistrzem Namysłowa można skontaktować się pisemnie, 
kierując korespondencję na adres ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy 
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jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wojciechem Olender pisemnie na adres siedziby 
Administratora oraz e-mail: iod@namyslow.eu. 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zakresu dzia-

łania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz.U. 2023, poz.40) oraz art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.). 

4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami 

prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą prze-

kazywane do państw trzecich. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-

nolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła-

dowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. 

6. Prawa podmiotów danych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz w uzasadnio-

nych przypadkach ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzor-

czego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą. 

D. Podpis 

Miejscowość 

 
Data Podpis: 

 


