
          

Imię:  
 

Nazwisko: 
 

Adres: 
 
 
 

Nr telefonu: 
 

 
                                                                                     Wójt Gminy Przyrów 

 ul. Częstochowska 7 
        42-248 Przyrów 

 
WNIOSEK 

dotyczący udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” 

 
Deklaruję, że posiadam następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej 

przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia: 

Lp. Rodzaj odpadów rolniczych 
Ilość odpadów 

[w kilogramach] 

1. Folia rolnicza  

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu Big Bag  

 

UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru i utylizacji zobowiązuję się dostarczyć  

w miejsce wskazane przez gminę zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie  

i załadunek. Termin i miejsce dostarczenia odpadów zostanie wskazane  

w późniejszym czasie. 

 

Oświadczam, że mam świadomość iż: 

1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania  

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

z działalności rolniczej. 

2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Przyrów dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych  

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

3. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć 

pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Przyrowie. 

4. 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 wskazanego przez gminę. 

 

 

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

data i podpis Wnioskodawcy 



 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych we Wniosku  
o włączenie do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Gminę Przyrów, z siedzibą  
w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 7, w celu realizacji programu priorytetowego „Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 
 
 

                                                                 …………………………………………… 
                                                                                podpis Wnioskodawcy   

 
Informujemy, że: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r.  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, iż:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. 

Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta Gminy 
2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl  
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

• w celu realizacji programu pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej”, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 
zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. e (tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 

• w pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa 
dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO  

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten 
nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy 
czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi  

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą 
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem 
zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są 
ewentualne konsekwencje niepodania danych . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny 
cel przetwarzania 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

• podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności,  
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego 
prawa (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 
dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego czy organizacji międzynarodowych  

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
stosuje profilowania. 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – wniosek bez oświadczenia nie 

zostanie przyjęty 



 

3 

 

Załącznik nr 1  
do Wniosku dot. udziału w programie:  

„ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” 

 
............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                 imię i nazwisko /firma    

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

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

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

                       adres/siedziba 

PESEL ……………………………………………… 

NIP.......................................................................                                                          

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 
 
Rodzaj prowadzonej działalności: 
 
 działalność rolnicza 

 działalność w rybołówstwie  

 
Oświadczam (-y), że  w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący: 
 
 Nie otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie/ pomoc de minimis w rybołówstwie* 
 
 Otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie/ pomoc de minimis w rybołówstwie*  
w następującej wysokości: …………………….………, stanowiącej równowartość ……….… 
euro, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

 
Lp. 

 

 
 Dzień 

udzielenia 
pomocy 

 

 
Organ 

udzielający 
pomocy 

 

  
Podstawa prawna 
udzielenia pomocy 

(nr 
zaświadczenia/decyzji) 

 

 
 Forma                              

i przeznaczenie 
pomocy 

 

 
 Wartość pomocy 

 

PLN EURO 

1 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

 

2 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

3 
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5       

 
   Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 
 
             ……………………… ……………...................... 
                                                                         (imię i nazwisko)                            (podpis) 
*Niepotrzebne skreślić 

WÓJT GMINY PRZYRÓW 
ul. Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 



 

 

 

Objaśnienia: 

1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy; 

2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia 

pomocy (informacja zawarta jest w preambule decyzji lub umowie); 

3) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto 

określony w decyzji lub umowie; 

4) Forma i przeznaczenie pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do 

oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości 

lub w części, lub inne. Należy również wpisać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, 

dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie, czy działalności bieżącej; 

5) Wartość pomocy brutto – podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, 

np. określoną w decyzji lub umowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


