
  ……………………, data ……………… 

 

 

Wójt Gminy Przechlewo 
ul. Człuchowska 26 

77-320 Przechlewo 

 

 

Wniosek 

o dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..................................................................................... 

 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:…………………………….…………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Telefon kontaktowy:……………………..……………………………………………. 

 

4. Ja niżej podpisany/a, deklaruję, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej 

osobiście i na terenie Gminy Przechlewo działalności rolniczej w ilościach: 

 

Rodzaj odpadu 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym 

odpadzie 

Ilość (kilogramy) 

1 Folia rolnicza   

2 Siatka i sznurki do owijania balotów   

3 Opakowania po nawozach   

4 Big Bag   

Razem:  

 

 

W/w ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowią inwentaryzację odpadów 

wymaganą dla potrzeb naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu: „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy Gmina Przechlewo nie otrzyma 

dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane. 

 

Oświadczam, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, 

pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina. 
 

 

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

data i podpis wnioskodawcy 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z  Rozporządzeniem 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 informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo z siedzibą  
w Przechlewie ul. Człuchowska 26,  zwany dalej Administratorem.   

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przechlewo jest Pani 

Lucyna Ciszewska adres e-mail: iodo@przechlewo.pl, tel. 59 83 34 301 wew. 18. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu 

wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym –realizacji programu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 

701, zezm.) 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane mogą być 
przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym 

są przetwarzane oraz czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego  

w punkcie 3. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

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

           data i podpis wnioskodawcy/zgłaszającego 


