
ANKIETA 
dotycząca systemu gospodarowania odpadów selektywnych w Gminie Żarów

(tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady biodegradowalne)

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2021 roku będzie Gmina Żarów będzie podpisywała nową umowę na
odbiór  odpadów komunalnych,  istnieje  możliwość  wprowadzenia  zmian  w gminnym systemie  gospodarowania
odpadami. Biorąc pod uwagę wnioski części mieszkańców, mieszkających głównie w zabudowie jednorodzinnej
dotyczące  zmiany  sposobu  zbiórki  odpadów   selektywnych  z  tzw.  „gniazdowego”  na  system  workowy
przygotowaliśmy poniższą ankietę celem poznania w przedmiotowej sprawie jak najszerszej opinii mieszkańców. 

Chcemy,  abyście  Państwo  byli  współtwórcami  tego  jakże  ważnego  elementu  sprawnie  funkcjonującej
gminy. 

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o zaznaczenie, który z systemów zbiórki odpadów selektywnych
jest dla Państwa optymalny. Zebrane dane pozwolą nam opracować  rozwiązania, które w przyszłości będą służyć
całej naszej społeczności. 

Jestem za zmianą systemu zbiórki  odpadów selektywnych tj.  tworzywa sztuczne, papier,  szkło
i odpady biodegradowalne i odbieranie ich w przeznaczonych do tego workach spod nieruchomości.

Jestem za stosowaniem obecnego systemu zbiórki odpadów selektywnych czyli  tzw. systemu
„gniazdowego”.

Ewentualna zmiana  sposobu zbiórki odpadów selektywnych na system workowy dotyczyłaby zabudowy:
jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej.

 
Zmiana sposobu odbioru poszczególnych frakcji na system workowy, wiązać  się będzie ze zwiększeniem

kosztów, a  tym samym zwiększeniem opłaty wnoszonej przez mieszkańców !!!

Ankietę należy wypełnić Wielkimi literami

Imię i nazwisko Data
Adres zamieszkania

 Klauzula informacyjna:

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
2.  Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się  kontaktować  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem:

bezp.info@gmail.com.
3.  Administrator  Danych  Osobowych –  Burmistrz  Miasta  Żarów przetwarza  Pani/Pana  dane osobowe na podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia ankiety konsultacyjnej dotyczącej inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie

„Osiedle Leśne”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Żarowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.  W większości  przypadków  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  wynika  z  przepisów prawa,  a  ich  podanie  jest  obowiązkowe.  W niektórych
sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania
danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                                                                                              .................................................
                                                                                                                                                 własnoręczny podpis


