
……………………………………………………………  ………….…………………………………….… 
           

 (imię i nazwisko) (miejscowość i data) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 (adres) 

…………………………………………………………… 

         (numer telefonu)                

 
ZGŁOSZENIE 

dotyczące ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów  
pochodzących z działalności rolniczej 

 
Ja niżej podpisany/a zgłaszam, że posiadam do oddania odpady powstałe w wyniku  

prowadzonej osobiście i na terenie gminy Włoszakowice działalności rolniczej w ilościach:  

 
1. Folia rolnicza     ……………………………………………………. kg 

2. Siatka do balotów  ……………………………………………………. kg 

3. Sznurek do balotów ……………………………………………………. kg 

4. Worki po nawozach ……………………………………………………. kg 

5. Worki typu Big Bag ……………………………………………………. kg 

RAZEM:                        …………………………………………………….. kg 
 

Ww. odpady odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość), 
zobowiązuje się dostarczyć we wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą 
oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. 
 

Ponadto kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg (tony) 
masy powyższych odpadów. Różnicę pomiędzy udzieloną dotacją a kosztami poniesionymi na 
realizację przedsięwzięcia będzie musiał pokryć rolnik oddający te odpady, jak również za 
przekazanie większej ilości odpadów niż wyżej zgłoszone.  Faktyczny koszt unieszkodliwienia lub 
poddania odzyskowi 1 Mg (tony) tych odpadów znany będzie w późniejszym terminie. 
 
 
 
                                                                                                …………………………………………………. 
                                                                                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja ww. odpadów, dla potrzeb naboru wniosków 
o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie.   

 
Złożone oświadczenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej do utylizacji tego rodzaju 
odpadów i nie stanowi zobowiązania mogącego być postawą do roszczeń.  
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Włoszakowice dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 



 

Klauzula Informacyjna 

Realizując obowiązek wskazany w 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 

niniejszym przekazuje się następujące informacje: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 

64-140 Włoszakowice; 

- Kontakt z Administratorem można nawiązać za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony 

danych osobowych, pisząc na adres: iod@wloszakowice.pl; 

- w ramach pozyskania informacji w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe 

Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia; 

- przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, 
to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu 

postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania 

rodzi negatywne skutki procesowe; 

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie 

przetwarzanie jest nieprawidłowe; 

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami 

niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle 

prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy; 

- osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób 

nieprawidłowy; 

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa; 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

- Pani/ Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do 

profilowania. 

                                                                                                                

mailto:iod@wloszakowice.pl

