
 

 

………………………………data…………………… 

 

OŚWIADZENIE 

DOTYCZY: USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

 

1. Dane osobowe Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: 

………………………………………………… 

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów: 

………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

……………………………………………….. 

2. Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 

odzysku lub unieszkodliwienia: 

 

Lp.  Rodzaj 

odpadu 

Ilość w kg 

zmagazynowana 

Ilość w kg 

planowana 

wiosną 2020 

Ilość w kg 

planowana 

jesienią 

2020 

Łączna 

prognozowana 

ilość do 

odbioru 

 ( kol. 2, 3, 4) 

1 Folia rolnicza     

2 Siatka do 

owijania 

balotów 

    

3 Sznurek do 

owijania 

balotów 

    

4 Opakowania po 

nawozach 

    

5 Opakowania 

typu Big Bag 

    

Razem     

 

UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru muszą być odpowiednio spakowane (zwinięte 

w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek), oznaczone (skąd pochodzą i jaka 

jest ich ilość), przygotowane do odbioru w wyznaczonym terminie w miejscu wskazanym 

przez Gminę. Odpady przygotowane do oddania muszą być oczyszczone z resztek 

organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 

 



 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie 

priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz że mam świadomość, iż złożenie niniejszej 

informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego 

realizację przedsięwzięcia.  
 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb 

naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytowego. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć 

Burmistrzowi Nowego Stawu oświadczenia o rezygnacji. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Nowym Stawie 

moich danych osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

...……………..………………………………… 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 

82-230 Nowy Staw; 

2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Krzysztof 

Pukaczewski, kontakt: adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie  realizacji programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a  ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze); 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony postępowania, administrator, operator pocztowy; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  pięciu lat. 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia  wniosku w sprawie  realizacji 

programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 


