
Oświadczenie 

dotyczące zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym 

                                                      na terenie gminy Zwierzyniec w roku 2022     

              

       Zwierzyniec, dnia ……..…………….. 

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

Imię i nazwisko 

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

………………………………………………………………………………….. 
Adres nieruchomości na której znajduje się kompostownik 

 
Niniejszym oświadczam, że w 2022 roku bioodpady* powstające na  terenie w/w nieruchomości  zostały 

zagospodarowane w kompostowniku przydomowym.  

1. Szacunkowa roczna ilość bioodpadów  zagospodarowana we własnym zakresie wynosi: ……………………..……..kg.  

2. Szacunkowa wielkość kompostownika:  

(długość x szerokość x wysokość) ……………………………… lub m³………………………… . 

                          (proszę o podanie wymiarów posiadanego kompostownika) 

 
*bioodpady – odpady ulegające biodegradacji  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.). 

 
Powyższe dane będą wykorzystane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2519 z późn.zm.). 

Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu 

wskaźników sprawozdawczych. 

 
 

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

zamieszczonej poniżej. 

 
 
 

…………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 
 

 
 
 
 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Zwierzyniec, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, 

telefon kontaktowy: 84 687 20 11, email: um@zwierzyniec.info.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obliczenia poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, co stanowi realizację obowiązków 

nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w s[prawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, 

w którym oświadczenie zostało złożone.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Odbiorcami Państwa danych mogą być: firma obsługująca serwisowo elektroniczny obieg 

dokumentów w Urzędzie, firma hostująca przestrzeń dyskową pod serwer pocztowy, firma 

brakująca dokumentacje niearchiwalne na podstawie zawartej z firmami umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 
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