
 
O Ś W I A D C Z E N I E 

o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej 
 

Niniejsza informacja jest niezbędna do oszacowania ilości odpadów rolniczych  

(inwentaryzacji) w przypadku ubiegania się przez Gminę Kołaczkowo  

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 w Warszawie.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio  

z terenu nieruchomości. Rolnicy będą zobowiązani dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej własnym 

transportem do miejsca wskazanego przez gminę. 

Uwaga: Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kołaczkowo 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Informujemy, że złożenie oświadczenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie oświadczenia i niezwłoczne 

dostarczenie go osobiście lub pocztą do: Urzędu Gminy w Kołaczkowie, Plac Władysława Reymonta 3, 

62-306 Kołaczkowo (sekretariat lub pokój nr 11) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r.  

(włącznie). Oświadczenia złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.  

I. Dane osobowe: 

Imię i Nazwisko: 

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

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów: 
 

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

Telefon kontaktowy: 
 

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

II. Oświadczenie dotyczące ilości  i rodzaju odpadków pochodzących z działalności rolniczej 

przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia w kg na dzień składania informacji: 

Rodzaj odpadu Ilość  Uwagi 

Folia rolnicza (czarna)      kg  

Folia rolnicza (biała)      kg  

Siatka do owijania balotów kg  

Sznurek do owijania balotów kg  

Opakowania po nawozach  kg  

Opakowania typu Big Bag kg  

Uwaga: Wszystkie odpady muszą być posegregowane osobno według ww. rodzajów! 

 

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, 

opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych. 
 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem(łam) się i spełniam warunki zawarte w regulaminie * opublikowanym  

na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz deklaruję 

ewentualny udział w Programie Priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej.  W przypadku rezygnacji z udziału niezwłocznie złożę oświadczenie o mojej 

rezygnacji do Wójta Gminy Kołaczkowo  

* udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.  

 

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

       Miejscowość, data                                                         (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym oświadczeniem  

Gmina Kołaczkowo z siedzibą Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.  

   

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w zakresie działania Urzędu Gminy w Kołaczkowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,  

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: 

iod@comp-net.pl. 

 

3. Administrator danych osobowych – Gmina Kołaczkowo reprezentowana przez Wójta Gminy - przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umów związanych z odbiorem foli 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym z terenu 

Gminy Kołaczkowo, realizowanym przez Gminę Kołaczkowo po złożeniu wniosku dofinansowanie,  

w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

 

5.  Odbiorcami Pana/Pani danych będzie firma wyłoniona przez Gminę Kołaczkowo do realizacji zadania,  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  z siedzibą w Warszawie oraz podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

 

a) prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba 

że przepisy szczegółowe stanowią inaczej, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy szczegółowe stanowią 

inaczej, 

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (ma zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie odbywa się  

na podstawie zgody, skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,  

które miało miejsce do momentu wycofania zgody), 

d) przenoszenia danych (ma zastosowanie, jedynie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 

wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest stroną), 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pani/Pan naruszenie przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących. 

 

9.  Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

mailto:iod@comp-net.pl

