
 

 

 

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 17.02.2023 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 

2023 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 

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 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. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Drezdenko z siedzibą w Drezdenku (66-530), przy ulicy Warszawskiej 1.   
Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@drezdenko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@drezdenko.pl.  
Dane przetwarzane są dla celu określenia ilości artykułów wykorzystywanych w działalności rolniczej w celu przystąpienia 
Gminy Drezdenko do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, na podstawie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być 
podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych 
osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: 

www.bip.drezdenko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
 

                                                                                                                                        …..................................... 

                                                                                                                                                (czytelny podpis) 

data ................................................... 

celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

mailto:um@drezdenko.pl
mailto:iod@drezdenko.pl
http://www.bip.drezdenko.pl/

