
WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ. 

  

1. Dane osobowe Wnioskodawcy:  

  

Imię i Nazwisko:  

 …………………………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów:  

…………………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………………………….  

2. Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia (kg):  

   

 Folia rolnicza      …………………….  

 Siatka do owijania balotów  …………………….  

 Sznurek do owijania balotów  …………………….  

Opakowania po nawozach  …………………….  

Opakowania typu Big Bag  …………………….  

  

UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru nie mogą być 

zanieczyszczone innymi odpadami, należy składować je  zwinięte w bele 

lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.  
 

W przypadku, gdy cena odbioru odpadów okaże się wyższa niż uzyskane przez Gminę 

dofinansowanie, zobowiązuje się  uiścić  różnicę w cenie. 

  

  

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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, oraz że mam świadomość, iż złożenie niniejszej ankiety nie jest 

równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia.  W 

przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Wójtowi 

Gminy Wąsosz oświadczenia o rezygnacji.  

  

  

  

  

  

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

           (data i podpis)  



 

 

 

 

 

Oświadczenie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: 

RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych, które podałam / podałem w niniejszym wniosku, jest 

Gmina Wąsosz z siedzibą w Wąsoszu, ul. Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz; kontakt do inspektora 

ochrony danych: iodo@gminawasosz.pl  Alicja Arasimowicz  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w zakresie usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym podpisania umowy, 

realizacji zadania oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania 

moich danych będzie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi).  

3. Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz podmiot 

wyłoniony przez Administratora do wykonania usługi związanej z usunięciem folii. Administrator 

danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

4. Moje dane osobowe, dotyczące spraw określonych we wniosku, będą przechowywane do 

czasu określonego w przepisach odrębnych.  

5. Przysługują mi prawa:  

• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,  

• sprostowania (poprawiania) danych,  

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych .  

6. Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.  

7. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich 

podania a konsekwencją odmowy podania danych będzie niedopuszczenie do procesu ubiegania 

się o dofinansowanie.  

8. Wszelkie informacje dotyczące wyłonienia podmiotu wykonania usługi usuwania folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Wąsosz .  

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

data i podpis wnioskodawcy 

 

mailto:iodo@gminawasosz.pl

