
 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

 

 

W związku ze staraniem się Gminy Powidz o przystąpienie do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskanie na to finansowania,  niezbędnym jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Powidz. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do 

Urzędu Gminy  Powidzu. 

Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy aby ankieta była wypełniona 
rzetelnie.  

 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Adres zamieszkania  

 

 

 
Nr telefonu 

 

 

 

Deklarowana Ilość odpadów w kg. 

Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza   

Folia po balotach sianokiszonek  
 

Siatki do owijania balotów  
 

Worki po nawozach  
 

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

 

Potwierdzenie przyjęcia ankiety przez Urząd Gminy  

Powidz 

 

 

 

 



 

UWAGA 

W przypadku otrzymania przez Gminę Powidz dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą ankietę oraz w takich ilościach jakie 
zostaną wskazane w niniejszej ankiecie. 

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do 
wskazanego przez gminę miejsca. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, że: 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu priorytetowego „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Powidz z siedzibą: ul.29 Grudnia 24, 62-430 
Powidz, reprezentowana przez Wójta. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres 
e-mail ug@powidz.pl, telefonicznie pod numerem 63 2776 272 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany 
powyżej. 

3. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe udostępnione będą Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w celach kontrolnych realizacji programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

                                                                                                            

 

……………………………………………………… 

                                                                                                              (data i podpis) 

 

                                                           
1 art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 


