
 

 

 

Urząd Miejski w Drezdenku 

ul. Warszawska 1 

66 – 530 Drezdenko 

 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych rodzajów odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej, prowadzonej na terenie Gminy Drezdenko 

Imię i nazwisko  

 
 

Adres zamieszkania  

 
 

Nr telefonu 

 
 

Deklarowana ilość odpadów w kg. 

Rodzaj odpadów rolniczych Szacunkowa ilość  na 

dzień składania 

informacji 

 

Szacunkowa ilość, 

którą wyprodukuje 

gospodarstwo od 

dnia złożenia 

wniosku do końca 

2020 roku 

[w kilogramach] [w kilogramach] 

Folia rolnicza     

Siatki do owijania balotów  

 

 

Sznurki do owijania balotów  

 

 

Opakowania po nawozach   

Opakowania/worki typu BIG-BAG   

Telefon kontaktowy do Urzędu Miejskiego w  Drezdenku 95 762 29 65 

 

………………………………………………………. 
                                                                                                                                              data,  czytelny podpis posiadacza odpadów   

 

Wskazana powyżej ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowi inwentaryzację odpadów wymaganą do naboru 

wniosków o dofinasowanie w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Drezdenko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem 

odbiorcy odpadów - program nie będzie realizowany. 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka z siedzibą w 

Drezdenku, ul. Warszawska 1. 

2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy 

jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@drezdenko.pl) lub telefonicznie 95 762 29 60. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach 

prawa tj. programie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 

innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i 

związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; 

trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). 

Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób 

przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                                          Potwierdzenie zapoznania się z treścią 

 

mailto:iod@drezdenko.pl

