
 

 

 

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 

termin złożenia ankiety nie później niż do 03.08.2021 r. 

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 

2021 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 95 763 80 26 lub 95 763 81 02 

 

 

………………………………………………………. 
                                                                                                                                              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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka z siedzibą w Drezdenku ul. 

Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.  

2) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, 

możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@drezdenko.pl lub telefonicznie 888 050 

176. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy 

powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji 

publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa.  

6) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa 

przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach 

określonych przepisami. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 

ust. 4 RODO 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

organu kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji wniosku.  

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

  

Administrator  

 Zapoznałem się  

  

        TAK                          NIE  

  
        

 

            
…………………………………………..  

               Czytelny podpis 

 

 

 


