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ANKIETA 

 

do celów sporządzenia inwentaryzacji odpadów w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. Informacja o rodzaju posiadanych odpadów. 

 

Informuję, że posiadam/będę posiadał następujące odpady, które zamierzam w 2022 r. przekazać 

do odzysku lub unieszkodliwienia: 

 

Lp. Rodzaj odpadów rolniczych Szacunkowa ilość w kg 

1. Folia rolnicza   

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu BIG-BAG  

 

UWAGA! Odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki, 

umożliwiające ich zważenie i załadunek. 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kamień do programu: „Usuwanie folii rolniczych 

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

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji 

odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Kamień. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Kamień, którzy posiadają odpady typu: folia 

rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po  nawozach i  typu Big Bag, 

o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 26 lipca 2021 r. 
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Zbiórka ww. odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była 

wypełniona rzetelnie (Gmina Kamień nie będzie przyjmowała odpadów w ilości przewyższającej 

zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). Planowany termin zbiórki to I półrocze 2022 roku. 

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty odbioru odpadów 

od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady 

z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. 

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Kamień 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

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

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy 

Kamień jest Wójt Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15 51, email: 

sekretariat@kamień.gmina.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@zeto.lublin.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie realizacji programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze); 

4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania; 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 

6. Podanie danych osobowych składających ankietę jest warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie 

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

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą uprawnione organy administracji publicznej oraz podmioty 

z którymi Urząd zawarł umowy powierzenia; 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Kamień 

ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, w pokoju nr 6,  

bądź podpisaną wysłać mailowo na adres: sekretariat@kamien.gmina.pl 
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