……………………., dnia ...........................

.......................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Adres/siedziba ..............................................
.......................................................................
Telefon ..........................................................

Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32 – 353 Trzyciąż
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY TRZYCIĄŻ NA
USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Rodzaj odpadu

1

Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym
odpadzie
Folia rolnicza

2

Siatka i sznurki do owijania balotów

3

Opakowania po nawozach

4

Big Bag

L.p.

Zmagazynowane
obecnie
( kilogramy )

Przewidywane
w 2020 r
( kilogramy )

Razem:
UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich
zważenie i załadunek.
1. Oświadczam, że odpady będą przechowywane pod dachem. Folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie
zalegało na niej błoto, woda czy zmarzlina.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie priorytetowym
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym z
dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz że mam
świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
umożliwiającego realizację przedsięwzięcia. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję
się niezwłocznie złożyć w Urzędzie Gminy oświadczenia o rezygnacji.
3. 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.
Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w 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 w Warszawie.
Załączniki:
Nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

…………………………….
(podpis)

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: trzyciaz@ug.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…............................................................
(data podpis)

