
INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH 

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.  

  

1. Dane osobowe Wnioskodawcy:  

  

Imię i Nazwisko:  

 …………………………………………………………………………………….  

NIP: 

…………………………………………………………………………………….. 

PESEL: 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów:  

…………………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………………………….  

 

2. Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia (kg): 

 

 

Lp. Rodzaj:  Ilość (kg) 

1 Folia biała rolnicza 

 

 

2 Folia czarna rolnicza 

 

 

3 Folia biało-czarna rolnicza 

 

 

4 Folia zielona 

 

 

5 Siatka do owijania balotów 

 

 

6 Sznurek do owijania balotów 

 

 

7 Opakowania po nawozach 

 

 

8 Opakowania typu Big Bag 

 

 

 

UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki 

umożliwiające ich zważenie i załadunek.  

                                                                             

3. Czy wnioskodawca przed przystąpieniem do projektu w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych 

uzyskał pomoc publiczną: 

-     tak              nie 

 

4. Forma pomocy publicznej (np. pomoc suszowa) 

                                                  

5. Łączna kwota pomocy: 

-euro 

-złotówki 

 



6. Czy wnioskodawca przed przystąpieniem do projektu w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych 

uzyskał pomoc de minimis 

-     tak              nie 

 

7. Forma pomocy de minimis (np. dotacja, dopłata do materiału siewnego, oprocentowania 

kredytu,zwolnienie lub umorzenie podatku) 

                                                                                                                                    

 

8. Łączna kwota pomocy: 

-euro 

-złotówki                                                    

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 Wójtowi Gminy 

Osiek oświadczenia o rezygnacji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Urząd Gminy Osiek moich danych osobowych, w związku z realizacją 

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

  

 UWAGA! W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PRZEZ GMINĘ OSIEK 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.                                   

  

  

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

                                                                                                                       Podpis rolnika 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

 

Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek. Wszelkie 

pytania i wątpliwości proszę kierować do naszego IOD (iod@gminaosiek.pl). Państwa dane 

przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,  z przepisami prawa. Pełne informacje 

o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach znajdziecie Państwo w naszej 

polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.gminaosiek.pl 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                       Podpis rolnika 

 


