ANKIETA

dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Sokółka w roku 2021

Sokółka, dnia ...........................

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

………………………………………………..
………………………………………………..
adres

Niniejszym oświadczam, że na terenie mojej posesji położonej w miejscowości .......................................
odpady biodegradowalne* powstające na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuje we własnym zakresie
poprzez:

□
□

kompostowanie we własnym kompostowniku;

□

skarmianie zwierząt;

inny sposób(podać jaki) ……………………………………………………………………

(zaznaczyć odpowiedź)

Szacunkowa roczna ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowywana we własnym zakresie, w tym
kompostowana w przydomowym kompostowniku:
Odpady z ogrodów i parków* (trawa, liście chwasty, kwiaty itp.) kod odpadu 20 02 01

□10 kg □50 kg □100 kg □150kg □200 kg □250 kg □ inna wartość (podać ile w kg) ………………………
Odpady spożywcze i kuchenne* (resztki kuchenne, obierki i pozostałości warzyw i owoców) kod odpadu 20 01 08

□10 kg □50 kg □100 kg □150kg □200 kg □250 kg □ inna wartość (podać ile w kg) ……………………….
*zaznaczyć właściwą odpowiedź

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 23 marca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac
Kościuszki 1, 16-100 Sokółka lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce.
W razie wątpliwości prosimy dzwonić na nr tel. 85 711 09 09.
Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, oraz na stronie www.sokolka.pl
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
zamieszczonej na następnej stronie zgłoszenia.
……………………………………………………………
Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości
Przez kompostownik rozumie się określenie miejsca albo pojemnik, w którym następują procesy rozkładu substancji organicznych i przekształcania ich
w kompost. Kompost stanowi naturalny, bardzo cenny nawóz organiczny powstający w efekcie tlenowego rozkładu biomasy. Kompostowanie jest
najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą recyklingu odpadów organicznych.
*Odpady biodegradowalne - to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Zaliczamy do nich odpady
zielone, które powstają w przydomowych ogródkach (skoszona trawa, kwiaty, chwaty, liście, igliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów, kora), oraz odpady
kuchenne (resztki żywności i obierki, odpady z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.)
Bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających
do obrotu żywność
Co możemy kompostować?
 resztki roślinne, chwasty (bez nasion), liście i skoszoną trawę (tylko w cienkich warstwach i powiędniętą), korę drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione
gałęzie,
 odpady kuchenne, fusy z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców,
 popiół drzewny, torf, obornik, darń, osady denne z sadzawki,
 skorupki jaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z 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 (RODO) informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod@sokolka.pl, tel. /85/ 711 09 00
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków, określonych w przepisach prawa tj.
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach., rozporządzenia Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji
i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
5) Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, − przetwarzanie danych
jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, − Administrator nie potrzebuje
już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, − osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

