
 ……………….……….., dnia..…………… 
         (miejscowość)  

 

Wniosek 

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

 z działalności rolniczej”. 

 

Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania przez Gminę Wojciechów dotacji na 

usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Telefon:  

  

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  

 

W/w odpady będą odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich masa)   

i przygotowane do odbioru we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór odpadów nie będzie 

możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się dostarczyć je we 

wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek 

organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 

 

………………..……………………… 

                                                                    (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w 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. 

 

Zadeklarowana masa odpadów z prowadzonej działalności rolniczej zostanie odebrana tylko w 

przypadku otrzymania przez Gminę Wojciechów dofinansowania z NFOŚiGW. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wypełnionego wniosku do Urzędu Gminy w 

Wojciechowie, Wojciechów nr 5, 24-204 Wojciechów (budynek „Agronomówki” pok. nr 4) do 

dnia 20 SIERPNIA 2021roku. 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów nr 5, 24-

204 Wojciechów, tel.: 81 517-72-41, e-mail: info@wojciechow.pl.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie organizacji 

usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w 

zw. z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia 

udziału w Programie.  

8) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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