
…………………………………………… 

    (miejscowość, data) 

 

 

Wójt Gminy Kuźnica 

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 

16-123 Kuźnica 

 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

1. Dane właściciela gospodarstwa rolnego (wnioskodawcy): 

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

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

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

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    lub   NIP: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

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

unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi: 
 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów (kg)* 

1. Folia rolnicza   

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu Big-Bag  

RAZEM ILOŚĆ ODPADÓW:  

      * w przypadku braku danego rodzaju odpadu należy wstawić wartość 0. 
 

UWAGA! 

1. 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.  

2. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% 

kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

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

tylko od tych rolników, którzy złożą niniejszy wniosek. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są 

kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.  

4. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie rolnicze oraz inne odpady pochodzące 

z działalności rolniczej do miejsca wyznaczonego przez gminę. 

5. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kuźnica dotacji z NFOŚiGW na „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

 

Osoby zainteresowane proszone są przekazać wypełniony formularz do Urzędu Gminy Kuźnica,  

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, do dnia 31 sierpnia 2021 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 pochodzące 

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

późniejszym.  

3. Oświadczam, że: 

- we własnym zakresie pokryję koszty podatku VAT,  

- w przypadku stwierdzenia większej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej niż 

zadeklarowana we wniosku o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego 

z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pokryję 

koszty transportu odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia 

środkami transportu oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia.  

- w przypadku, gdy koszt za 1 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej przewyższy 

kwotę dofinansowania za 1 Mg pokryję zaistniałą różnicę.  

4. Oświadczam, że podpiszę umowę z Gminą Kuźnica w wyznaczonym terminie przed odbiorem 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

5. 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. 

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

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zadania  w zakresie 

organizacji usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o pomocy de minimis  
 

 

……………………………………………………… 

  (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. 

mailto:iod@kuznica.ug.gov.pl


 

……………………………………………                     …………………………………………… 
                     (imię i nazwisko)                                                                                                 (miejscowość, data) 

   
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 
                   (adres zamieszkania) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS  
 

Oświadczam, iż: 

  
w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie uzyskałem/am pomocy 

publicznej de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 

  
w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskałem/am pomoc 

publiczną de minimis w rolnictwie / de minimis w rybołówstwie1) w następującej 

wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelę2)): 
 

Lp. 

Nazwa podmiotu 

udzielającego 

pomocy3) 

Dzień udzielenia 

pomocy 

(dzień-miesiąc-rok)4) 

Podstawa prawna 

otrzymanej 

Pomocy5) 

Forma 

pomocy6) 

Przeznaczenie 

pomocy7) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN8)  w EUR9) 

1    
 

   

2    
 

   

3    
 

   

4    
 

   

Łączna wartość pomocy de minimis   

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 
             …………………………………………..………….
                             (czytelny podpis ) 

                  

 należy zakreślić właściwą odpowiedź. 

 

1) Niepotrzebne skreślić. 

2) Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie 

Wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis, w okresie bieżącego roku podatkowego 

oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 

3) Podmiot udzielający pomocy -  zdefiniowany  w art. 2 pkt 12 ustawy  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony  do udzielania pomocy publicznej. 

4) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 

5) Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego). 

6) Forma pomocy – wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub 

umorzenie z podatku lub opłat, refundacja w całości lub w części, lub inne.   

7) Przeznaczenie otrzymanej pomocy – wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji 

w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy bieżącej działalności.  

8) Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie. 

9) Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).  

 

 


