
Pokrówka,………………………………… 

……………………………………………………… 

                     Imię i nazwisko 

 

…………………………………….……………….. 

 

…………………………………….……………….. 

                          Adres 

 

………………………………………..…………….. 

Nr działki ewidencyjnej 

 

Tel.: ……………………………………………….. 

 

 

1. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA SCIEKÓW BYTOWYCH 

 

Nieruchomość wyposażona jest w : 

(zaznaczyć właściwe) 

 

 szambo bezodpływowe o pojemności …………m
3 

 

 przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności ………. m
3
 

 

 kanalizacja sanitarna 

 

 

 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSPOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

BIODEGRADOWALNYCH NA TERENIE POSESJI 

(właściwe zaznaczyć) 

 

 znajduje się kompostownik
 

 

 nie posiadam kompostownika 

 

 

 

 

3. Zgłaszam zapotrzebowanie na: 

 

 

 pojemnik 240l czarny ( odpady zmieszane lub pozostałe odpady po segregacji) 
 

 

 pojemnik 240l  żółty ( metale i tworzywa sztuczne) 

 

 

 pojemnik 120l zielony (szkło) 

 

 

 pojemni k 120l brązowy (BIO) 
 

 

 kompostownik 

 

 

……………………………………………………………. 

Podpis 

 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chełm. Adres kontaktowy:  

22-100 Pokrówka, ul. Gminna 18.  
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 3 pkt 3  oraz 

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 t.j.) 

3. Posiada Pan/i prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia 
danych. Gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pana/i przysługuje prawo dostępu do 
informacji o źródle ich pozyskania, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 
od której te dane pozyskano. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 
przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pełny zakres informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 

BIP Gminy Chełm: https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/  

 

 

https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/

