
ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Gizałki 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 jakie będą utylizowane z terenu gminy Gizałki. W związku z powyższym 
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Gizałkach w terminie 
do dnia 30.07.2021 r.        

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel.                      
W przypadku otrzymania dofinansowania, odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy 

złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach. 

Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy aby ankieta 
była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez 
Gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                  
w Warszawie. 

Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy 
we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Urząd 
Gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości. Przewidywany 
odbiór nastąpi nie wcześniej niż na początku wiosny 2022 r., dlatego w ankiecie należy 
uwzględnić zarówno posiadaną ilość jak i przewidywaną ilość odpadów, które 
powstaną w okresie po złożeniu ankiety. 
 

Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości 
po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone i związane. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 62 7411517 w. 108. 
 
1. Dane osoby składającej ankietę: 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 
 

Numer PESEL/NIP 
 
 

Rodzaj PKD* 
 

Numer telefonu 
 

                          *należy wpisać odpowiednio np.: 01.11 – produkcja roślinna, 01.50 – produkcja mieszana itp. 

2. Deklarowana ilość odpadów w kg: 
 

Rodzaj odpadów rolniczych 
 

Ilość w kg 

Folia rolnicza, tunelowa, ogrodnicza 
 

 

Folia po balotach sianokiszonek 
 

 

Siatki do owijania balotów 
 

 

Worki po nawozach 
 

 

Sznurki rolnicze 
 

 

Opakowania typu BIG-BAG 
 

 

 
 

 



3. Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocach                                

o charakterze pomocy de minimis. 
 

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat podatkowych (obrotowych) go 
poprzedzających1): 

□ nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz innej 

pomocy de minimis; 

□ otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub inną pomoc de minimis                                

w następującej wysokości: 
 

Lp. Organ udzielający pomocy Dzień udzielenia 

pomocy2) 

Podstawa 

prawna3) 

Forma                         

i przeznaczenie 

pomocy4) 

Wartość 

pomocy brutto 

      

      

      

      

Objaśnienia: 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem x. 
2) Dzień udzielenia pomocy – podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 
3) Podstawa prawna – podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę udzielenia pomocy. 
4) Forma pomocy – wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub 

umorzenie podatku lub opłat, refundacja w całości lub części, inne formy; przeznaczenie pomocy – działalność bieżąca 

 
 
  ..............................                                       .................................................................... 
           (data)                                                                                                          (czytelny podpis) 

 
 

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, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy w Gizałkach jest Wójt Gminy Gizałki, ul. 

Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl . 

3. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na 

administratorze, wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania folii rolniczych i innych odpadów                        

z działalności rolniczej z terenu gminy Gizałki, zgodnie z regulaminem programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, 

organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu 

Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 

była wydana zgoda. 

8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania 

danych osobowych niemożliwa będzie realizacja celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do 

profilowania.  

 

              .......................................                                                        .............................................................................. 

                            (data)                                                                                              (czytelny podpis) 

mailto:inspektor@osdidk.pl

