
Ankieta 
Dotycząca udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
 
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Firlej do programu: „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędne jest 
przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych na terenie Gminy Firlej, jakie należy 
poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  
o wypełnienie niniejszej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Firlej w terminie do  
28 lutego 2023 r. 
 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

 
Deklarowana ilość odpadów przeznaczona do unieszkodliwienia: 
L.p.   

Rodzaj odpadu 
Szacunkowa ilość odpadów 

wytworzonych do 
31. 03. 2023 r. [Mg] 

1. Folia Rolnicza  

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu BIG BAG  

RAZEM:  

 
 
UWAGI: 
W przypadku otrzymania przez Gminę Firlej dofinansowania w ramach programu 
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpady będą 
odbierane od tych rolników, którzy złożą ankietę oraz w takich ilościach, jakie zostaną 
wskazane i niniejszej ankiecie. 
 
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z 
działalności rolniczej do wskazanego miejsca przez Urząd Gminy Firlej. 
 
 
 

Firlej, dnia …………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 

 
 
 



Klauzula informacyjna: 
 
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 
Firlej, tel. (81) 857 50 41. 

2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 

3. 3. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. E) ww. Rozporządzenia. 
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) Wniesienia sprzeciwu, 
c) Sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 
d) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-913 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

 
 
 
 

 
………………………………………………………………. 

(data i podpis) 
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