
Drelów, dnia ……… - ……….. – 20 ……. r. 

………………………………………………………………..…………………………. 
imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………..…………………………. 
adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………..…………………………. 
nr telefonu kontaktowego 

 

FF  OO  RR  MM  UU  LL  AA  RR  ZZ          II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  CC  YY  JJ  NN  YY  
 

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I 

TYPU BIG BAG POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

Informuję, że na terenie mojego gospodarstwa rolnego znajduje się następująca ilość odpadów 
rolniczych w rozbiciu na poszczególne rodzaje, które w ramach projektu będę chciał się pozbyć: 
 

Lp. Rodzaj wyrobów Ilość w kg 

1. Folia rolnicza czarna  

2. Folia rolnicza biała  

3. Siatka do owijania balotów  

4. Sznurek do owijania balotów  

5. Opakowania po nawozach  

6. Opakowania typu Big Bag  

RAZEM  

 
Oświadczam, że odpady rolnicze będą oczyszczone i spakowane w taki sposób, aby nie zalegało na niej błoto, 
woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………..………… 
( czytelny podpis rolnika) 

Uwaga: 

 Niniejsza informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb naboru 
wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Zagospodarowanie tych odpadów będzie możliwe jedynie wtedy, gdy Gmina Drelów uzyska środki 
finansowe na ten cel z NFOŚiGW – złożenie niniejszej informacji nie jest gwarancją odbioru tych 
odpadów. 

 W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. 
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wskazane odpady powstałe w ramach 
produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w programie, należy niezwłocznie złożyć oświadczenia o rezygnacji. 
 

 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Drelów  
z siedzibą przy ul. Szkolnej 12 , 21-570 Drelów; email: drelow@drelow.pl, tel. (83) 372 32 21. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Drelowie ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów;  
email: iod@drelow.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie 
gminy. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami  
o archiwizacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1i 4 RODO. 

 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi prawach, o których mowa  

w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

               (data, czytelny podpis) 

mailto:iod@drelow.pl

