
      Łabunie, dnia …………………………………..  2019 r. 

…………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ) 

 

.............................................................................. 
(adres) 

 

....................................... 
(numer telefonu 

 
Ankieta inwentaryzacyjna 

na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych rodzajów odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej  prowadzonej na terenie gminy  Łabunie, w związku z ogłoszonym przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie  programem pn.: 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 
 
      Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ........... ha, 

położone w miejscowości ...................................................... w którym powstały odpady z 

prowadzonej działalności rolniczej w ilościach: 

Lp. Rodzaj odpadu                Ilość  (kg) 

1 Folia rolnicza  

2 Siatka do owijania balotów  

3 Sznurek do owijania balotów  

4 Opakowania po nawozach  

5 Opakowanie typu  big bag  

6 Razem:  

 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                            czytelny podpis 

Uwaga: 

1.W przypadku nieotrzymania przez Gminę Łabunie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

2.W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą 

dostarczyć wszystkie wymienione powyżej odpady do miejsca wskazanego przez gminę. 

3.Odpady przeznaczone do odbioru winny być zwinięte w bele lub rolki i  oznaczone (skąd 
pochodzą  i  jaka jest ich ilość )  oraz oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione 

innej zawartości. 

4.W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym niezwłocznie poinformować Urząd 

Gminy Łabunie. 

5. Złożone oświadczenie potraktowane będzie jako wyrażenie woli przystąpienia i  skorzystania 

z powyższego programu. 



 

Klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania  danych osobowych zgodnie z RODO 

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest WÓJT GMINY ŁABUNIE z siedzibą w  

Łabuniach przy  ul.  Zamojskiej 50,   22-437  Łabunie,  uglabunie@labunie.com.pl .  Dane   

kontaktowe   inspektora ochrony danych osobowych uglabunie@labunie.com.pl    tel. 84/ 

6113019  

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych: 

1. Dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu   realizacji   właściwych   dla   załatwianej   

sprawy przepisów prawa i zadań Urzędu Gminy Łabunie.  

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. zadań.  

3. Po   zakończeniu   przetwarzania   danych   osobowych   w   pierwotnym   celu,   dane   mogą   

być przetwarzane   w   innym   celu   np.   po   zakończeniu   współpracy   w   celu   

ewentualnego   dochodzenia roszczeń, w celach informacyjnych.  

4. Podanie danych jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.  

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:  

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających 

na zlecenie   organów   władzy   publicznej,   w   zakresie   i   w   celach,   które   wynikają   z   

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

-   innym   podmiotom,   które   na   podstawie   stosownych   umów   podpisanych z   Gminą   

Łabunie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łabunie.  

 

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, 

możliwości ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą 

Państwo także skorzystać   z   uprawnienia   do   złożenia   wobec   Administratora   sprzeciwu   

wobec   przetwarzania Państwa   danych   oraz   prawa   do   przenoszenia   danych   do   innego   

administratora   danych.   W przypadku   wyrażenia   dobrowolnej   zgody,   przysługuje   

Państwu   prawo   cofnięcia   zgody   na przetwarzanie   danych   w   dowolnym   momencie   co   

nie   wpływa   na   zgodność   z   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony   danych   osobowych:   Biuro   

Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych   (PUODO), Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 

22 860 70 86 

 

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

 ( miejscowość  i data )                                                                             ( czytelny podpis osoby której dane dotyczą) 
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