
ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania  

BIODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 
na terenie Gminy Stryków w 2022 r. 

Stryków, dnia …..… . ….… . 2022 r.  

......................................................................................  
                                (Imię i nazwisko) 

.......................................................................................  
                             (adres zamieszkania) 

Niniejszym oświadczam, że na terenie posesji położonej w Gminie Stryków, miejscowość:  

……………………………..………………………………………, ul. ……………………………………………....... nr domu ..….,  
                                                  (adres pod którym znajduje się kompostownik)  

bioodpady* powstające na terenie nieruchomości w 2022 r. zostały zagospodarowane w przydomowym 
kompostowniku. 

1. Wielkość kompostownika (dł. x szer. x wys.): …………..…………………………………………….………….....…………..   
                                                                                           (proszę o podanie wymiarów posiadanego kompostownika)  

2. Szacunkowa roczna ilość bioodpadów zagospodarowana we własnym zakresie w przydomowym 
kompostowniku na terenie Gminy Stryków:  

2.1.   kuchennych i spożywczych** (resztki kuchenne, obierki, pozostałości warzyw i owoców) 
ulegających biodegradacji w ilości:  

 50 kg  100 kg  150 kg  200 kg  250 kg  Inna wartość: ………… kg 

2.2.   z ogrodów i terenów zielonych** (trawa, liście, chwasty, kwiaty itp.) o powierzchni ….. m2 w ilości:  

 50 kg  100 kg  150 kg  200 kg  250 kg  Inna wartość: ………… kg 

3. Liczba osób zamieszkujących nieruchomości:  

 1 osoba  2 osoby  3 osoby  4 osoby  5 osób  Inna liczba: ……..… osób 

Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane przez Urząd Miejski w Strykowie 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. 1297 ze zm.). Dane dotyczące 
zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników 
sprawozdawczych.  

UWAGA:  Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. 
T. Kościuszki 27 (pok. nr 6, parter) do dnia 30 grudnia br.  W przypadku pytań prosimy o kontakt: (42) 719 
80 02 w. 160, 161 lub za pośrednictwem strykow@strykow.pl. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, 
zamieszczoną poniżej.  

                                                                                                       ………………………………….…………………..  
                                                                                                                        (data i czytelny podpis)  
______________________________ 

*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.).  

**zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

mailto:strykow@strykow.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UCZESTNIKA ANKIETY 

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako 

„RODO”) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą: 95-010 Stryków, 

ul. Kościuszki 27, tel.: 42 719 80 02, e-mail: strykow@strykow.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Strykowie funkcję Inspektora Danych osobowych powierzono Kancelarii Prawnej 

Leśny i Wspólnicy, w ramach której funkcję sprawuje Pan Oskar Manowiecki, z inspektorem można 

kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku 

prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO w związku z realizacją ustawowych obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miejski 

w Strykowie w celach potrzebnych przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Strykowie 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Strykowa, 

c) wnioskującym o dostęp do informacji publicznej z zachowaniem zasad wynikających z przepisów 
o ochronie danych osobowych (animizacją danych osobowych). 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 

danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w badaniu 

ankietowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem ankiety i wykluczeniem jej 

z badania. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych, w tym profilowaniu. 

 

 

 
    ............................……………………………………..  

                                                                                                 (data i czytelny podpis)  
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