
ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania 

BIODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 
na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria   

         
         

     Góra Kalwaria ,dnia ……..…………….. 
...................................................................................... 

Imię i nazwisko 

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

Adres 

 
Niniejszym oświadczam, że na terenie posesji położonej w gminie Góra Kalwaria, adres: ul 

……………………………… nr domu ………………. miejscowość…………………………………….., bioodpady* 

powstające na terenie nieruchomości w 2021 r. zostały zagospodarowane w kompostowniku 

przydomowym.  

1. Szacunkowa wielkość kompostownika: …………………………………………………………….…………………….. 

(proszę o podanie wymiarów posiadanego kompostownika) 

2. Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowywana we własnym zakresie w 

przydomowym kompostowniku na terenie nieruchomości: 

2.1  kuchennych i odpadów żywności w ilości: 

□ 20 kg 
 

□ 40 kg 
 

□ 60 kg 
 

□ 80 kg □ 100 kg 
 

□ inna 
wartość……………kg 

 

 

2.2  z ogrodów i terenów zielonych w ilości: 

□ 20 kg 
 

□ 40 kg 
 

□ 60 kg 
 

□ 80 kg □ 100 kg 
 

□ inna 
wartość……………kg 

 

(zaznaczyć odpowiedź) 

3. Ilość osób zamieszkująca na nieruchomości: 

□ 1 osoba 
 

□ 2 osoby 
 

□ 3 osoby 
 

□ 4 osoby □ 5 osób 
 

□ inna …………… 
osób 

 

 
Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miasta i Gminy 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 

2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 
Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy 

obliczeniu wskaźników sprawozdawczych. 
 

*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.). 

 
UWAGA:  

• Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 
10 05-530 Góra Kalwaria.  

• W przypadku pytań prosimy o kontakt: (22) 484 33 32, lub za pośrednictwem 
reklamacja.odpady@gorakalwaria.pl 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych, zamieszczonej poniżej. 

 
 
 

…………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 
 

Klauzula informacyjna dla uczestnika ankiety 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Góra Kalwaria, dane kontaktowe: Urząd Miasta i  Gminy Góra 
Kalwaria ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, e-mail: umig@gorakalwaria.pl  tel. 22 727 34 11-13 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, e-mail: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26. Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-
530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, pokój nr 111 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych 
poniżej: 
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września  1996r. ze 
zmianami, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 
b) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO, w związku z art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ze zmianami,  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506).  

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej z zachowaniem zasad 
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (animizacją danych osobowych) 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w 
Rzeczowym Wykazie Akt, tj. 5 lat,  (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.) 

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria w celach 
potrzebnych przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących: do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia – w przypadkach i na warunkach 
przewidzianych w art. 15-18 oraz 21 RODO 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 
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