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(pieczęć i data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej) 

BURMISTRZ DOBREJ 
Urząd Miejski w Dobrej  

Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra 

 

 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 
”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

W związku z przystąpieniem Gminy Dobra do kolejnej edycji programu : ”Usuwanie folii rolniczych        
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzamy inwentaryzację odpadów rolniczych 
jakie będą utylizowane na terenie Gminy Dobra.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą                          
o wypełnienie poniższej ankiety oraz złożenie jej do Urzędu Miejskiego w Dobrej do 31 stycznie 2023r. 
Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy,                              
aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Planowany termin zbiórki to druga połowa 2023 roku.                                      
O formie i dokładnym terminie zbiórki będziemy informować po zakwalifikowaniu się Gminy                               
do ww. programu. 
 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:   

Nr telefonu:  

 
 

Deklarowana Ilość odpadów w kg: 
 

Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

Folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza  

Folia po balotach do sianokiszonek 
 
 

Siatki do owijania balotów 
 
 

Worki po nawozach 
 
 

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

 

 Telefon kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Dobrej 63 279 99 31  

 



 
 
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, informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dobrej jest Burmistrz 
Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl  
3. Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji odpadów rolniczych. W przypadku, 

niepodania danych niemożliwy będzie odbiór odpadów z Państwa gospodarstwa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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