
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zmianie zasad naboru wniosków z dnia 10.08.2018 r. 
               

 Lipusz, dnia ……………………… r. 
 
....................................................................... 
         imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy          
 
.......................................................................                           
                                  adres 
 
.......................................................................                           
                         tel. kontaktowy 

 
Wójt Gminy Lipusz 
ul. Wybickiego 27 
83-424 Lipusz  

 
WNIOSEK 

o użyczenie pojemnika na odpady biodegradowalne  
lub kompostownika (kompostowników) 

  
1. Proszę o użyczenie na czas nieoznaczony1):  

□ pojemnika na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l 

□ kompostownika o pojemności 700 l w ilości …….. szt.2) 

z którego będę korzystał na terenie użytkowanej przeze mnie nieruchomości tj. dz. nr ………… położonej w obrębie 

geodezyjnym ……………………………. w gminie Lipusz w miejscowości ………………………. przy                              

ul. ………………………….. nr ……. .   

2. Oświadczam, że nieruchomość wymienioną w pkt 1 zamieszkuje na dzień złożenia niniejszego wniosku 

następująca liczba osób: …….. . 

3. W pojemniku na odpady biodegradowalne zamierzam składować następujące rodzaje odpadów3): 

□ odpady zielone z ogrodu                                            

□ odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

□ inne, podać jakie ...................................... 

4. W kompostowniku (kompostownikach) zamierzam poddawać kompostowaniu następujące rodzaje odpadów4): 

□ odpady zielone z ogrodu 

□ odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

□ inne, podać jakie ...................................... 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użyczenia pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika 

(kompostowników)5). 
 

 

 

………………………………………… 

podpis wnioskodawcy   
 

1) do wyboru tylko pojemnik BIO lub kompostownik (kompostowniki)                            
2) max. 2 szt. natomiast w sytuacji gdy wnioskodawca otrzymał w użyczenie kompostownik w ramach dotychczasowego naboru                  
max. 1 szt.      
3) wypełnić tylko w sytuacji wyboru w pkt 1 pojemnika na odpady biodegradowalne 
4) wypełnić tylko w sytuacji wyboru w pkt 1 kompostownika 
5) skreślić właściwe w zależności od wyboru w pkt 1   



                    OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE. L. z 2016 r.   

Nr 119, str. 1 ze zm. w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku o użyczenie i umowy użyczenia 

pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika (kompostowników)5) oraz wszelkich spraw 

związanych z wykazaniem do WFOŚiGW w Gdańsku osiągniętego efektu ekologicznego. 

 

……………………………….. 

                                        (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Lipusz (adres ul. Wybickiego 27,                                  
83-424 Lipusz, tel. kontaktowy: 58 687 45 15). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku o użyczenie i umowy użyczenia 
pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika (kompostowników)5) oraz wszelkich spraw 
związanych z wykazaniem do WFOŚiGW w Gdańsku osiągniętego efektu ekologicznego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                    
00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
równoznaczne z niemożliwością realizacji (rozpatrzenia) niniejszego wniosku o użyczenie i w konsekwencji 
niemożliwością zawarcia umowy użyczenia pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika 
(kompostowników)5). 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

______________________ 


