
 

ROŚ-OŚ.6232.1.2023      Kawęczyn, dnia ………………….…….. r.  
 
 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 

………………………………………………. 

……………………………………………….                                  Urząd Gminy w Kawęczynie 

Adres 

……………………………………………….  

Telefon kontaktowy  

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

Gmina Kawęczyn planuje przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym celu niezbędne 

jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, które będą utylizowane z terenu 

Gminy Kawęczyn.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej 

ankiety i dostarczenie jej w jeden z wymienionych poniżej sposobów: 

• w postaci skanu lub zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

tyczyno@kaweczyn.pl lub 

• za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 

48, 62-704 Kawęczyn lub 

• osobiście do Urzędu Gminy w Kawęczynie (Punkt Informacyjny), Kawęczyn 48, 62-

704 Kawęczyn. 

w nieprzekraczalnym terminie do 30-01-2023 r. 

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. Rolnicy, we własnym zakresie będą 

dostarczać odpady do wyznaczonego miejsca. Wszystkie dostarczane odpady 

rolnicze muszą być oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz innych 

zanieczyszczeń (np. ziemi). Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez 

gminę dofinansowania na ten cel, o czym zostaną Państwo poinformowani. Przewidywany 

termin odbioru to III kwartał 2023 roku.  
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  Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

Folia rolnicza czarna, biała, czarno-biała  

Folia po balotach sianokiszonek  

Siatki do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

Złożenie podpisu potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych  

osobowych  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.   

 

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

                      Czytelny podpis
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.2016.119. z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.) 

informuję, że:  

Administrator danych osobowych.   

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta 

Gminy. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48 

b) przez elektroniczną skrzynkę: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  

c) telefonicznie: +48 63 / 288 59 10 

Inspektor ochrony danych.  

Możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

email:  iod@kaweczyn.pl  

Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

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

rolniczej”, w tym w szczególności rozliczenia udzielonej pomocy publicznej na podstawie ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Następnie 

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   
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 Odbiorcy danych osobowych.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych, 

w tym firma świadcząca usługę odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej w ramach niniejszego projektu. 

Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w 

ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego, a następnie - 

zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji 

dokumentów. 

Prawa osób, których dane dotyczą.  

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej;   

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych.   

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Pana/Pani 

wniosku.  
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