
 

 

Grodziec, dnia........................ 

INFORMACJA O ILOŚCI ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH I INNYCH 

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Z TERENU 

GMINY GRODZIEC 

1. Dane posiadacza odpadów: 

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

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

Telefon kontaktowy: ............ .................................................................................................... 

Adres gospodarstwa rolnego:................................................................................................... 

 

2. Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania w 2023 roku: 

 

Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że niżej wymienione ilości odpadów są 

 przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania: 

 

 

 
Oświadczam, że: 

1) odpady powstały w moim gospodarstwie rolnym; 
2) mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dofinansowania; 

Rodzaj odpadu 
Ilość 

(w kilogramach) 

FOLIA ROLNICZA CZARNA, 

TUNELOWA OGRODNICZA 

 

FOLIA PO BALOTACH 

SIANOKISZONEK 

 

SIATKI DO OWIJANIA BALOTÓW 

 

SZNUREK ROLNICZY DO OWIJANIA 

BALOTÓW 

 

OPAKOWANIA (WORKI) PO 

NAWOZACH 

 

OPAKOWANIA TYPU BIG BAG 
 

 



3) zapoznałem się i spełniam warunki zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie 
internetowej NFOŚIGW (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki- 

krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2023) oraz deklaruję 
ewentualny udział w Programie Priorytetowym „Usuwanie Foli i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. 

Uwaga: Wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

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

kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.   
 

 

................................................................... 
               ( data i podpis wnioskodawcy) 

 
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Grodziec reprezentowana 

przez Wójta Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec; 

2. Z inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem 
e mail: iod@comp-net.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z procedurą rozpatrzenia 

i przeprowadzenia zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy 

Grodziec zgodnie z regulaminem w ramach programu „Usuwania foli rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art.6 ust. 1 lit a ic 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 Dyrektywy95/46/ We. 

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa lub zawartych umów. 

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów 
prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego 
dane miały być przetwarzane. 
 

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

         (podpis osoby od której pozyskano informację) 

 

mailto:iod@comp-net.pl

