
…………………………………………… 

    (miejscowość, data) 

 

 

Wójt Gminy Kuźnica 

ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 

16-123 Kuźnica 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Zadeklarowane do usuwania folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej 
 

Lp. Rodzaj odpadu 

Ilość odpadów 

zmagazynowanych (kg) stan 

na dzień 31.10.2019 r. 

Spodziewana ilość (kg) 

odpadów wytworzonych w 

okresie od 01.11.2019 r. do 

31.10.2020 r. 

1. Folia rolnicza    

2. Siatka do owijania balotów   

3. Sznurek do owijania balotów   

4. Opakowania po nawozach   

5. Opakowania typu Big-Bag   

 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja ww. 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.  

Złożenie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania 

w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej. 

W przypadku otrzymania przez Gminę Kuźnica dofinansowania z NFOŚiGW, odpady będą 

odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą formularz zgłoszeniowy. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym 

zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca 

wyznaczonego przez gminę. 

Osoby zainteresowane proszone są przekazać wypełniony formularz do Urzędu Gminy 

Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, do dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z udziału w programie zobowiązuję się do 

niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Kuźnica składając oświadczenie o rezygnacji. 

2. Oświadczam, że we własnym zakresie zobowiązuję się dostarczyć folię i inne odpady produkcji 

rolniczej do punktu wyznaczonego na terenie gminy, który zostanie wskazany w terminie 

późniejszym.  

3. Oświadczam, że odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek organicznych, 

ziemi i pozbawione zawartości oraz posegregowane i zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich 

zważenie i załadunek. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zadania  

w zakresie organizacji usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolnicze. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

  (czytelny podpis) 

 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.) (w skrócie „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Kuźnica z siedzibą w Kuźnicy, ul. pl. 1000-lecia Państwa 

Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie organizacji 

usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze. 

5. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu przetwarzania, dla 

którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa 

odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania w zakresie organizacji usuwania folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze, niepodanie danych osobowych skutkować będzie 

nierozpatrzeniem formularza zgłoszeniowego, a w konsekwencji brak możliwości udziału 

w dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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