
...…………..………………., dnia ……………………….

Wniosek 
o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z     działalności rolniczej”.  
1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………
Adres siedziby gospodarstwa rolnego………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego:……………………………………………………….
PESEL……………………………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………………………

2.  Szacunkowa masa i  rodzaj  wyrobów znajdujących się  na  nieruchomości,  pochodzących 
z działalności rolniczej (kg):

Lp. Rodzaj wyrobów Masa (kg)
1. Folia rolnicza
2. Siatka do owijania balotów
3. Sznurek do owijania balotów
4. Opakowania po nawozach
5. Opakowania typu Big Bag

RAZEM

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.  233  § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 
zeznań, oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne, w którym prowadzę:

1. działalność rolniczą wytwórczą, zorganizowaną ciągłą w celach zarobkowych; 
2. działalność  rolniczą  –  nie  sprzedaję  wytworzonych  produktów (brak  elementów zarobkowania) 

i przeznaczam je do bieżącej konsumpcji przez siebie i swoją rodzinę;
3. klasa rodzaju działalności określona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w związku, z którą beneficjent pomocy 
otrzymał pomoc- 4 pierwsze znaki: np.

- 01.11 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych  na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
- 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego.
- 01.50 Gospodarstwo mieszane uprawa rolna i chów zwierząt (działalność mieszana).

Zobowiązuję  się  przygotować  odpady  zwinięte  w  bele  lub  rolki,  umożliwiające  ich  zważenie 
i załadunek oraz przygotowane do odbioru we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór odpadów nie będzie 
możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się dostarczyć je we wskazane 
przez Burmistrza Bełżyc miejsce.  Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek 
organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.

                                                                                       …………………………………
                                                                                               (data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Zadeklarowana masa odpadów z prowadzonej działalności rolniczej zostanie odebrana tylko 
w przypadku otrzymania przez Gminę Bełżyce dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

Załączniki:
1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie za okres 3 lat 

(w przypadku otrzymania takiej pomocy).
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w przypadku 

nieotrzymania takiej pomocy).



KARTA INFORMACYJNA (PI)
dotyczy czynności, gdy dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 

jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 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 (Dz.U.UE.L. 
z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, 
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Bełżyc/Gmina Bełżyce z siedzibą 

w  Bełżycach  ul.  Lubelska  3,  24-200  Bełżyce,  tel.  81 517  27  28,  adres  e-mail: 
gmina@belzyce.pl.
Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  kategorii  Pana/Pani  danych  osobowych  - 
zgodnie z Rejestrem Czynności  Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Miejskim 
w Bełżycach. 
Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe od na podstawie złożonego wniosku w UM 
w Bełżycach przy ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce/Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł 
publicznie dostępnych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: iodo@belzyce.pl, adres do 
korespondencji: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce. 

3. Pana/i  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa  –  zgodnie 
z Rejestrem  Czynności  Przetwarzania  Danych  obowiązującym  w  Urzędzie  Miejskim 
w Bełżycach.

4. Odbiorcami  Pana/i  danych  osobowych  będą  odbiorcy  -  zgodnie  z  Rejestrem  Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Bełżycach.

5. Pana/i  dane  osobowe przechowywane będą przez  okres -  zgodnie  z  Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Bełżycach.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada  Pan/i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  – 
z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania  
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku 
wniesienia  sprzeciwu Administratorowi  nie  wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec  interesów,  praw  i wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  podstaw  do  ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Przysługuje  Panu/i  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 
prawa  („wymóg  ustawowy”)  -  zgodnie  z  Rejestrem  Czynności  Przetwarzania  Danych 
obowiązującym  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bełżycach.  Konsekwencją  niepodania  danych  jest 
uniemożliwienie  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  lub 
uniemożliwienie  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10. Pana/i  dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  (w tym 
profilowaniu).

11. Pana/i  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji  
międzynarodowej.

12. Rejestr  Czynności  Przetwarzania  Danych  obowiązujący  w  Urzędzie  Miejskim  w Bełżycach 
dostępny  jest  do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bełżycach.  Potwierdzam  zapoznanie  się 
z powyższą informacją.

…………………………………….
data i podpis (czytelny)

mailto:iodo@belzyce.pl

