
……………………………
                                                                                                                                                                                    (miejscowość i data)

                                                                                                 
                                                                                                    Urząd Gminy w Wielgiem

   ul. Starowiejska 8
87 – 603 Wielgie

Deklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej)

……………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej)

……………………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Deklaruję posiadanie odpadów pochodzących wyłącznie z prowadzonej przeze mnie działalności rolniczej:

1. Odpady z folii rolniczej [ Mg ]………………………………………………………..

2. Siatka do owijania balotów [ Mg ]…………………………………………………….

3. Sznurek do owijania balotów [ Mg ]………………………………………….............

4. Opakowania po nawozach [ Mg ]……………………………………………………..

5. Opakowania/worki typu Big Bag [ Mg ]………………………………………………

Wskazane wyżej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowią inwentaryzację odpadów wymaganą do
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W przypadku gdy Gmina Wielgie nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących  z  działalności  rolniczej”  prowadzonego  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane. 
W przypadku rezygnacji z udziału w programie, prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu Gminy
Wielgie.

……………………………
(podpis posiadacza odpadów)

Załącznik: 1. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie
Załącznik: 2. Kopie decyzji/zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis  

szt.



Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Wielgie  Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (tzw. RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, której organem
wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie,

2)  Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych w Gminie Wielgie: e-mail: iod@wielgie.pl

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania folii
rolniczych,  siatki  i  sznurka do owijania balotów,  opakowań po nawozach i  typu Big Bag z terenu Gminy
Wielgie, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze
zm.)

4)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  ramach  programu:”  Usuwanie  folii  rolniczych  i  innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

5)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Wielgiem.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  określony w   Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa
oraz wewnętrznych regulaminów.

8)  W  związku  z  tym,  iż  przetwarzamy  Pana/Pani  dane  osobowe,  co  do  zasady  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych
- prawo dostępu do treści swoich danych 
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana
sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy Urząd przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania
publicznego)

9) Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez Urząd danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest
organem nadzorczym.

10) Podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem dobrowolnym,  koniecznym do realizacji
Pana/Pani wniosku.  

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

……………………..……………………………………

Data i podpis



Załącznik nr 1
do deklaracji dotyczącej odbioru 

odpadów z folii i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Oświadczam,iż……...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres )

                
                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskałem/am pomocy de minimis.

            

                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskałem/am pomoc de minimis 
                 w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę)*.   

      

L.p
.

Podmiot
udzielający

pomocy

Podstawa prawna otrzymanej
pomocy

Nr
decyzji/zaświadczenia

Dzień udzielenia
pomocy (rok-
miesiąc-dzień)

Wartość pomocy brutto

w PLN w EURO

Łączna wartość de minimis: …………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE: Do oświadczenia należy dołączyć kopie decyzji/zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie w/w pomocy.

Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. (Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z Zaświadczeniami 
o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.)

………………………………….
(podpis osoby uprawnionej) 

 


	7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

