
Ankieta na temat odpadów pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej 

na terenie Gminy Podedwórze 

w związku z przystąpieniem do programu  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

1.Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………. 

PESEL: 

 

NIP jeżeli rolnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT: 

 

 

2. Adres działalności rolniczej: 

…………………………………………………………………………………………. 

Tel.: ………………………………………………………………………………………….. 

3. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia (w Mg do dwóch miejsc po przecinku): 

 

Rodzaj 

odpadu 

Folia rolnicza 

biała 

Folia rolnicza  

zielona 

Siatka i 

sznurek do 

owijania 

balotów 

Opakowania 

po 

nawozach 

Opakowania 

typu 

Big-Bag 

Mg Mg Mg Mg Mg 

Odpady 

posiadane 

obecnie 

 

_ _ , _ _ 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

_ _ , _ _ 

 

Ilość 

odpadów 

które będą 

wytworzone 

w ciągu 

2020 r. 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

 

_ _ , _ _ 

 

 

 

UWAGA 1: Ankiety złożone po 20 listopada br. nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku. 

Dofinansowanie 1 Mg odpadów wynosi 500 zł, w przypadku przekroczenia tej kwoty rolnik będzie 

zobowiązany dopłacić różnicę. 

 

UWAGA 2: Odpady przeznaczone do odbioru powinny być pozbawione zanieczyszczeń w postaci resztek 

nawozów i pozostałości organicznych należy składować zwinięte w bele lub rolki, umożliwiające ich 

zważenie i załadunek. 

           

   _    _   _   



1. Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie 

priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”, realizowanym z dotacji NFOŚiGW, oraz że mam świadomość, iż złożenie niniejszej 

informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację 

przedsięwzięcia, 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Wójtowi 

Gminy Podedwórze oświadczenie o rezygnacji. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Podedwórze moich danych 

osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

………………………………… 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. 

Nr 119, s.l zc zm.) - dalej: „RODO" informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Podedwórze reprezentowana przez Wójta Gminy 

Podedwórze (adres: Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, adres e-mail: ug@podedworze.pl). 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                  za pośrednictwem 

adresu email: j.burzec@podedworze.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególny, w tym przepisów 

archiwalnych. 
4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 
5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2. 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
 

………………………………… 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 


