
Komarów-Osada, dnia ......................... 
       

......................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

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

ANKIETA 
na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Komarów-Osada, w związku z ogłoszonym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
naborem wniosków w ramach programu priotytetowego „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". 
 
Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych 
do unieszkodliwienia lub odzysku: 

Uwaga!: 
1. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Komarów-Osada dofinasowania 

ze środków NFOŚiGW na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących działalności rolniczej" zadanie nie będzie realizowane. 

2. W przypadku, gdy koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy wysokość 
uzyskanej przez gminę dotacji, uczestniczący w programie rolnik może 
zostać zobowiązany sfinansować powstałą różnicę. 

3. W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie 
zobowiązani będą dostarczyć ww. odpady do miejsca wskazanego przez 
gminę.  

4. Przekazujący odpady do odbioru będzie zobowiązany do odpowiedniego 
ich spakowania oraz oczyszczenia z pozostałości i zanieczyszczeń. 
NIEWŁAŚCIWIE PRZYGOTOWANE DO ODBIORU ODPADY NIE BĘDĄ 
PRZYJĘTE!!!  

5. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym niezwłocznie 
poinformować Urząd Gminy Komarów-Osada. 

6. Złożone oświadczenie potraktowane będzie jako wyrażenie woli 
przystąpienia i skorzystania z powyższego programu. 

7. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. 
 

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

(data i czytelny podpis) 

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:  



Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

 
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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15,                      

22-435 Komarów-Osada, kontakt: poczta@komarow.pl, tel. (84) 6153102. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadania 
pn: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”, jak również 
w celach realizacji praw oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO).  

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 osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 
a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 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.  

 
 
 

................................................... 
(data i czytelny podpis osoby  

której dane dotyczą) 

 

mailto:poczta@komarow.pl

