
………………..……………, dnia …………………... 
                                                                        (miejscowość i data) 
 

Informacja w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Ja, ………………………………………………………………………….........  zamieszkały/a 
              (imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
              (adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 
 
telefon ………………….. (telefon do kontaktu)  
 
Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 
unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi w 2023 roku: 
 

L.p. Rodzaj posiadanego odpadu Szacowana masa posiadanych odpadów 
(kilogramy) 

1. Folia rolnicza  

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu Big Bag  

 

Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.): ………………………………. 
 

OŚWIADCZAM, IŻ W DNIU ODBIORU ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ZBIÓRCE, ODPADY TE 
BĘDĄ ODDZIELNIE POSORTOWANE NA FRAKCJE ORAZ CZYSTE I NIEZABŁOCONE. 
PONADTO, JESTEM ŚWIADOMY, IŻ ODBIÓR W.W. ODPADÓW STANOWI POMOC DE MINIMIS      
W ROLNICTWIE. 

Pouczenie: 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane  z wniosku są niezbędne 

do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Ciężkowice dotacji z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W przypadku nieotrzymania dotacji zadanie  nie 

będzie realizowane. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, należy niezwłocznie złożyć pisemną informację 

w Urzędzie Gminy Ciężkowice. 

                                           

                                     ……………………………………… 

                                                                                                  (Data i podpis) 



 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, że w ostatnich 3 latach budżetowych wartość otrzymanej pomocy 

publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie przekroczyła równowartości 20 
tysięcy euro. 
 

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie wynikająca z 
art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z 
późn. zm.). 

 
 
 

…………………………………………………………… 

                                                                                     (czytelny podpis i data ) 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 osobowych zwane dalej 
RODO) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy 
Ciężkowice, z siedzibą   w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 6285822, adres e-mail: 
ug@ciezkowice.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  - Pana Stanisława Jaremko, z którym można skontaktować 
się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: 
inspektor@ciezkowice.pl,  tel.696932115 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do 
danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych 
.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji programu pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 
przetwarzania tych danych). 

7. Pani/Pana dane pozyskiwane są : od osoby, której dane dotyczą/z innych źródeł*.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
 
 
 

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

                                                                                                   (Data i podpis 


