
ANKIETA INWENTARYZACYJNA 2021 

W RAMACH PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW 
POCHODZACYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” 

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Leśna Podlaska 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 na terenie Gminy Leśna Podlaska na 
potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym 
zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do 
Urzędu Gminy Leśna Podlaska w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021. 

Ewentualna zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym 
prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie. W trakcie zbiórki odpady przekraczające 

zadeklarowaną ilość nie zostaną przyjęte.  
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

Nr telefonu 
 

 

Deklarowana ilość odpadów w kg. 

Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

Folia rolnicza z pryzm, tunelowa ogrodnicza  

Folia po balotach sianokiszonek 
 
 

Siatki do owijania balotów 
 
 

Worki po nawozach  
 

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

 
Czytelny podpis     …………………………………………………………………… 

 



Złożenie niniejszej ankiety przez posiadacza w/w odpadów nie zobowiązuje Gminy Leśna Podlaska 
do ich odbioru. Realizacja zadania będzie zależna od pozytywnego rozpatrzenia wniosku  
o dofinansowanie przedsięwzięcia i podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW oraz 
wyłonienia Wykonawcy zadania. 
 
Ewentualny odbiór zadeklarowanych powyżej odpadów będzie realizowany przez Wykonawcę 
usługi w wyznaczonych przez gminę miejscach, do których rolnik dostarczy odpady we własnym 
zakresie i przekaże je osobiście podmiotowi odbierającemu. Odpady powinny być dostarczone w 
postaci umożliwiającej ich zważenie i załadunek (np. zwinięte w bele lub rolki)  pod rygorem 
odmowy odbioru przez Wykonawcę. 
 
(Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”  
kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów 
pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach oraz typu Big Bag ) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, 
zwanym dalej RODO, informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Leśna Podlaska - Wójt Paweł Kazimierski z 
siedzibą w Leśnej Podlaskiej, tel. 83/ 345-07-20, adres e-mail: ug@lesnapodlaska.pl. 

2. Z inspektorem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem 
adresu e-mail iod@lesnapodlaska.pl  

3. Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji odpadów rolniczych. 
W przypadku, niepodania danych niemożliwy będzie odbiór odpadów z Państwa 
gospodarstwa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
 przenoszenia danych, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

Oświadczam że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych  

Czytelny podpis     ………………………………………………………………….. 


