
Inwentaryzacja odpadów pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej na terenie 

Gminy Podedwórze 

w związku z przystąpieniem do programu  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
 

Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy:  ……………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP jeżeli rolnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT: …………………………………………………… 

 

Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość [kg] 

1. Folia rolnicza biała 

 
2. Folia rolnicza zielona  

3. Siatka i sznurek do owijania balotów 

 
4. Opakowania  po nawozach   

5. Opakowania typu Big Bag 

 Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji 

ziemniaków, warzyw. 

Oświadczam, że mam świadomość iż: 

1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 

100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Podedwórze dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

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

działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

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

Gminy Podedwórze. 

4. W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć         

wszystkie wymienione powyżej odpady do miejsca wskazanego przez gminę. 

5. Dostarczone przez rolników folie będą posortowane, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na 

nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych. Odpady przeznaczone do odbioru należy 

składować zwinięte w bele lub rolki, umożliwiające ich zważenie i załadunek. 

6. Urząd Gminy w Podedwórzu zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych 

do uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. 

7. Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie 

priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”, realizowanym z dotacji NFOŚiGW w Warszawie. 

 

 

 

………………………………… 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 



Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:  

1.Administrator  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, adres  

e-mail: ug@podedworze.pl, nr tel. 83 379 50 11. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem  

e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3.Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:   

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z załatwianiem spraw prowadzonych  

w Jednostce w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  

w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4.Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów 

prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów 

powierzenia. 

5.Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, 

a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji. Jeżeli podstawą przetwarzania jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres 

niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona. 

6.Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7.Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo  

do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o 

wycofaniu zgody na adres email:ug@podedworze.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki. 

8.Informacje o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie danych osobowych niewynikających  

z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie 

skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych 

osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie i 

realizację umowy.  

 

………………………………………… 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 


