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

   (miejscowość, data)  

  

 

Wójt Gminy Kobiele Wielkie 

ul. Reymonta 79 

97-524 Kobiele Wielkie 

         

          

         
         

WNIOSEK 
  

O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZADANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH  I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” 

  
   
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko rolnika/Nazwa gospodarstwa rolnego  

2.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
adres zamieszkania  

3.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
           (NIP/PESEL*)  

* w przypadku braku NIP-u podać nr PESEL 

 

4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(telefon – w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji zadania)  

 

5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres pochodzenia odpadów)  

 

6. Rodzaj posiadanych odpadów:   

  

1. folia rolnicza -  …………………….. kg   

2. siatka do owijania balotów -  …………………… kg  

3. sznurek do owijania balotów  -  …………………… kg  

4. opakowania po nawozach -  …………………… kg   

5. opakowania typu Big Bag - …………………… kg  

  

Oświadczam, że:  

a) Odpady będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.   

b) Odpady będą odpowiednio spakowane oraz oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość).  

c) Zobowiązuję się dostarczyć odpady do wskazanego miejsca odbioru odpadów w terminie 
wyznaczonym przez Gminę Kobiele Wielkie.  

d) Z uwagi, iż maksymalne dofinansowanie wynosi 500,00 zł do 1 tony odpadów w postaci folii 

rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oświadczam 
, że jeżeli koszt usuwania wskazanych odpadów będzie wyższy niż 500,00 zł za tonę zobowiązuję 

się pokryć różnicę w kosztach na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę.  



e) W przypadku przekroczenia zadeklarowanej w punkcie 6 wniosku ilości odpadów  zobowiązuję się 

do pokrycia kosztów usunięcia odpadów stanowiących różnicę pomiędzy zadeklarowaną ilością 
odpadów a ilością rzeczywistą.  

f) Oświadczam, iż w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis w rolnictwie 
przewidzianym dla Polski wyrażam zgodę na obciążenie mnie całkowitymi kosztami 
unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi w/w odpadów rolniczych  i zobowiązuję się do 
pokrycia tych kosztów. 

  

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kobiele Wielkie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.   
  

 

 

  

  

………………………………………………………  
Podpis posiadacza odpadów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku ze złożeniem wniosku o zorganizowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej wyrażam 

zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym wniosku.  

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

-Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Kobiele Wielkie  reprezentowana przez Wójta Gminy Kobiele 

Wielkie.   

-moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zorganizowaniem odbioru odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej; 

-moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu zorganizowania i realizacji 

odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej ( w tym mogą zostać przekazane do NFOŚiGW)  

-podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

realizacji odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej; 

-mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

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

                          data                                                                                                czytelny podpis 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobiele Wielkie reprezentowana 

przez Wójta Gminy Kobiele Wielkie (adres do korespondencji: ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele 

Wielkie) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl      

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zbiórki odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c 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).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów ( tym mogą zostać 

przekazane do NFOŚiGW) 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z zasadami przechowywania akt 

i klasyfikacji archiwalnej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji. tj. B-5 

6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych 

osobowych, do żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych, sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądać 

przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia odbioru 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

9. Dane nie będą profilowane.  

 

 

mailto:magdalena@kuszmidet.com.pl

