
 

                  Załącznik Nr 1 

do Regulaminu finansowania kosztów usuwania 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 

Big Bag z terenu Gminy Dąbrowice. 

 

........................................, dnia .......................... 

 

Do Wójta Gminy 

Dąbrowice 

 ul. Nowy Rynek 17 

99 – 352 Dąbrowice 

WNIOSEK 

o  odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Dąbrowice 

I DANE WNIOSKODAWCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II ZAKRES WNIOSKU 

Wnoszę o sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji następujących odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej. 

Rodzaj odpadu rolniczego Ilość (szt.) Jednostka (kg) 

Folia rolnicza biała   

Folia rolnicza czarna   

Siatki i sznurki do owijania balotów   

Opakowania po nawozach 

i typu Big Bag 

  

 

III OŚWIADCZENIA 

- Oświadczam, że odpady wymienione w pkt. II niniejszego wniosku pochodzą z prowadzonej 

działalności rolniczej, 

- Oświadczam, że odpady wymienione w pkt. II niniejszego wniosku będą odpowiednio spakowane, 

oznaczone i przygotowane do odbioru we wskazanym, ustalonym terminie. Jeżeli odbiór odpadów nie 

będzie możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się dostarczyć je w 
wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i 

pozbawione zawartości, aby nie zalegało w nich błoto, woda czy zmarzlina, 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji 

(wypełnić, jeśli adres jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

Adres nieruchomości, na której powstają 

odpady 

(wypełnić, jeśli adres jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

PESEL  

NIP  

Nr telefonu  

 



 

- Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą, 

- Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę wskazanego przez 

Gminę zakresu wnioskowanych prac oraz na prowadzenie przez upoważnione osoby kontroli 

prawidłowości ich wykonania. 

 

.......................................................... 

podpis Wnioskodawcy 
Załącznik: 

1. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis. 



 

 

IV KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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; dalej „RODO”), publ. Dz. Urz. UE. L.2016. 119, s. 1 informujemy, iż: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach  jest Wójt Gminy 

Dąbrowice z siedzibą: ul. Nowy Rynek 17 , 99 – 352 Dąbrowice. 

 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy,  

w tym obsługi klienta. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy 
udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku podmiotu 

uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z 

innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

 

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

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 
Przysługujące prawa:   

 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  

       2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także    

       ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach 
        RODO.     

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dąbrowicach moich danych osobowych,            

w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na  odbiorze odpadów rolniczych z terenu Gminy 
Dąbrowice  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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), publ. Urz. UE. L.2016. 119, s. 1. 

 
 

.......................................................... 

 
 

podpis Wnioskodawcy 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.


 

 

…………………………………..... 

Imię i nazwisko/Nazwa przedsiębiorcy 

…………………………………..... 

Adres/Siedziba 

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

NIP 

........................................................ 

REGON 

…………………………………..... 

PESEL 

 
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU* POMOCY DE MINIMIS 

Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

 
Oświadczam**, 

że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych 
otrzymałem/nie otrzymałem* pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) 
przyznawanej zgodnie z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) w wysokości ogółem: 

…...................................zł, co stanowi..............................................euro. 

 

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS: 

L.p. 
Nazwa podmiotu udzielającego 

pomocy de minimis 

Data udzielenia 

pomocy 
Wartość pomocy zł 

Wartość pomocy 

Euro 

1.     

2. 
    

3.     

RAZEM:   

 
 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

*niewłaściwe skreślić 
** w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
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