
 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

W związku z zamiarem przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew 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 Miasta i Gminy Pleszew. W związku z powyższym prosimy              
o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miasta w Pleszewie (Referat Gospodarki 
Odpadami ul. Fabryczna 5, pokój 5) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. 

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i 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. 

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 Miasta                  
i Gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości. 

Złożenie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% 
kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 
 
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, rolnik zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej 
sprawie do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki 
Odpadami, ul. Fabryczna 5, pokój 5, tel. 62 580 11 80(81). 
1. Dane osoby składającej ankietę: 

 

 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres zamieszkania 
 

 

 
Numer telefonu 

 

 

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 poprzedzających
1)

: 

□ 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 
pomocy

2) 

Podstawa 
prawna

3) 
Forma iprzeznaczenie 

pomocy
4) 

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 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, iż: 

 
1) Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00. 

2) W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pleszew.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z 

regulaminem Programu „USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” 

ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). 

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

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 przysługuje Pani/Panu prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

 przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane 

przepisami prawa, 

 posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane 

przepisami prawa, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia RODO, 

  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych, 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji    

celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
               

 

mailto:iod@pleszew.pl

