
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOSCI 

ROLNICZEJ (nabór wniosków do 28.10.2019 r.) 

1.DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO 
LUB NAZWA PODMIOTU  

(NP. „Gospodarstwo 
Rolne…”) 

 
TELEFON 

KONTAKTOWY 

 

NIP PESEL REGON 

2.ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA 

GMINA 
 MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY 
 

ULICA 
 

NR 
 NR DZIAŁKI 

(obręb np. 
Gostycyn) 

 

3.LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WYROBY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 
(należy podać w przypadku , gdy odpady znajdują  się na posesji innej niż wskazanej w pkt.2) 

GMINA 
 MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY 
 

ULICA 
 

NR 
 NR DZIAŁKI 

(obręb np. 
Gostycyn) 

 
 

4.RODZAJ ODPADU (W LEWEJ KRATCE ZAZNACZYĆ „X” RODZAJ ODPADU W GOSPODARSTWIE) 

 
FOLIA 

ROLNICZA 
 SIATKI  SZNURKI 

(np. do owijania balotów) 

 
 
 

OPAKOWANIA PO NAWOZACH 
I TYPU BIG BAG 

5.SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PKT. 4 PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA W Mg 
(1Mg- 1t) (W LEWEJ KRATCE ZAZNACZYĆ „X” RODZAJ ODPADU W GOSPODARSTWIE) 

Folia rolnicza (masa Mg) 

 
 

 Siatki(masa Mg)  

Sznurki (masa Mg)  

Opakowania po nawozach 
I typu BIG BAG (masa Mg) 

 

6. Oświadczenie o pomoc publiczna de minimis 

6.1.             
CZY WNIOSKODAWCA PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO PROJEKTU W 
CIĄGU BIEŻĄCEGO ROKU 

PODATKOWEGO ORAZ DWÓCH 
POPRZEDZAJĄCYCH GO LAT 

PODATKOWYCH UZYSKAŁ POMOC 
PUBLICZNĄ  DE MINIMIS 

        
   TAK                        NIE 

6.2. 

Forma pomocy de minimis 
(np. dotacja, dopłata do 
oprocentowania kredytów, 
zwolnienie lub umorzenie z 
podatku lub opłat, refundacje w 
całości lub w części lub inne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. 
Łączna kwota udzielonej pomocy de minimis 
zdeklarowana w pkt 6.1. w kwocie 
(podać w euro lub zł podając walutę) 

 
 



7. Oświadczenie o pomoc publiczna de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 

7.1.             
CZY WNIOSKODAWCA PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO PROJEKTU 
W CIĄGU BIEŻĄCEGO ROKU 

PODATKOWEGO ORAZ DWÓCH 
POPRZEDZAJĄCYCH GO LAT 
PODATKOWYCH UZYSKAŁ 

POMOC PUBLICZNĄ  DE MINIMIS 
W ROLNICTWIE  

LUB RYBOŁÓSTWIE 
   

  TAK                        NIE 

7.2. 

Forma pomocy de minimis 
(np. dotacja, dopłata do 
oprocentowania kredytów, 
zwolnienie lub umorzenie z podatku 
lub opłat, refundacje w całości lub w 
części lub inne) 
 
 
 
 
 
 

7.3. 

Łączna kwota udzielonej pomocy de minimis 
zdeklarowana w pkt 7.1. w kwocie 
(podać w euro lub zł podając walutę) 

 
 

8.TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ 
ZNAJDUJĄ SIĘ ODPADY 
(np. właściciel, współwłaściciel, użytkownik/ współużytkownik wieczysty, 
dzierżawca, inny - podać jaki) 

 

 

Klauzula informacyjna   
1) Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

 s. 1 informujemy, iż:  

 Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Gostycyn z siedzibą w Gostycynie               

(Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn). 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gostycyn.pl. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                                      

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

 Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się                           

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z wytycznymi konkursu oraz wykonywania  

i finansowania przedsięwzięcia określonego w przedmiotowym wniosku  realizowanym na terenie 

Gminy Gostycyn, w szczególności dotyczący odpowiedzialności właściciela nieruchomości za 

zabezpieczenie odpadu określonego we wniosku. 

3) Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę wskazanego przez Gminę Gostycyn 

zakresu wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez upoważnione osoby kontroli  dotyczących 

prawidłowości ich wykonania. 

 
……………….………………              …………………………………………………                            
(Miejscowość, data)                    (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1.W przypadku współwłasności gospodarstwa  na którym powstają odpady wyszczególnione we 

wniosku należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości. 

mailto:iod@gostycyn.pl

