ANKIETA
dotycząca zagospodarowania
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
na terenie Gminy Studzienice

…………………. , dnia ……………...

....................................
imię i nazwisko

....................................
adres

....................................
....................................

Niniejszym

oświadczam,

że

na

terenie

mojej

posesji

położonej

w ………………………………....................., ul. ……………………………………………..
odpady biodegradowalne* powstające na terenie mojej nieruchomości:
1.

Zagospodaruję

we

własnym

zakresie

poprzez

kompostowanie

we

własnym

kompostowniku (w tym wariancie istnieje możliwość potencjalnego obniżenia ceny za
gospodarowanie odpadami);
2.

Zamierzam przekazać z głównym strumieniem odbieranych odpadów jako dodatkową
frakcję, gdyż nie posiadam kompostownika przydomowego.

(Należy zaznaczyć tylko jedną, odpowiedź)
Szacunkowa miesięczna ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana we własnym
zakresie, w tym kompostowana na przydomowym kompostowniku:

20 kg

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

………………………..
podpis

- Termin składania ankiet mija dnia 20 września 2020 r., aniekty złożone po tym terminie nie będą brane pod
uwagę
- Wypełnioną ankietę przekazać można sołtysowi, lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice
- Anietę można pobrać, poprzez stronę internetową www.studzienice.pl, bip.studzienice.pl
- Aby konsultacje były wiarygodne ankieta złożona w formie papierowej musi być podpisana, ankiety
anonimowe będą głosem nieważnym
*odpady biodegradowalne - odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów. Zaliczamy do nich tzw. odpady zielone, które powstają w przydomowych ogródkach
(skoszona trawa, kwiaty, chwasty, liście, i gliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów,kora) oraz odpady kuchenne
(resztki żywności, obierki i odpady z warzyw i owoców, skorupki, fu sy z kawy i herbaty itp.).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Art. 6c. [Obowiązki gminy związane z organizacją odbierania odpadów komunalnych] 1. Gminy są
obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkacy.
Ponadto Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019 poz. 2028) wprowadzono
obowiązek segregacji (poza odpadami z papaieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych) odpadów ulegających
biodegradacj – na terenie gminy Studzienice od 1 stycznia 2021 r., należało będzie zbierać je osobno
w pojemnikach bądź specjalnych workach bio, lub kompostować. Jeśli odpady ulegajace biodegradacji trafią do
pojemnika z odpadami zmieszanymi, opłata dla mieszkańców zostanie o 100 % podwyższona.
Od dnia 1 stycznia 2021 r., wypełniajac wynikające z wyżej przywołanych aktów prawnych obowiązki,
zobowiązani jesteśmy wprowadzić zbiórkę bezpośrednio z nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji,
a także zwiększyć częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w okresie letnim. Przyczyni się to
m.in. do wzrostu kosztów transportu, w zależności od wyniku przetargu na odbiór odpadów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice (ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z
naruszeniem
przepisów
powyższego
rozporządzenia
tj.
Prezesa
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

