
 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

 

 

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Kotlin do programu : ”Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych 

jakie będą utylizowane na terenie Gminy Kotlin.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą                             

o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do                                                                               

Urzędu Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin /pokój nr 11/. 

Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była 
wypełniona rzetelnie. O formie i terminie zbiórki będziemy informować. 

 

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 sianokiszonek  
 

Siatki do owijania balotów  
 

Worki po nawozach  
 

Sznurki rolnicze  

Opakowania typu BIG-BAG  

 

Data…………………………….      ………………………………………………….. 
                   /podpis/ 
 Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Kotlin 62 740 54 81 wew. 34.   
 

Potwierdzenie przyjęcia ankiety przez Urząd Gminy 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kotlin z siedzibą w Kotlinie, przy ul. Powstańców 
Wlkp. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na 
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowiązku,                    
o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 odbywa się niezależnie od obowiązków organów 
podatkowych przewidzianych w ustawie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, 
można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie, pod adresem e-mail:iod@comp-net.pl. Więcej 
informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Pani/Panu praw z tego tytułu, 
uzyskają Państwo na stronie internetowej www.bip.kotlin.pl lub w siedzibie Administratora. 

 

http://www.bip.kotlin.pl/

