
Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowania  
usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice  
w roku 2023 

 

 
DATA WPŁYWU GODZINA PODPIS PRACOWNIKA UG SIEROSZEWICE 

   

 

 

 

WNIOSEK  

O DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH 

 I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W 2023 ROKU 

 
 

1. Wnioskodawca (imię   i  nazwisko / nazwa) 

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

2. Adres  wnioskodawcy: 

Miejscowość .................................................................................................................................................... 

Ulica................................................................nr ..................  Kod ………………………………………..  

Gmina  ...................................................................Telefon (dane nieobowiązkowe)……………………… 

PESEL............................................NIP……………………………PKD ………………………………. .. 

3. Posiadam odpady rodzaju:. 

  

 

RODZAJ ODPADU 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym odpadzie  

1. Folia rolnicza   

2. Siatka i sznurki do owijania balotów   

3. Opakowania po nawozach   

4. Big Bag   

RAZEM:  

 

które przekażę do odbioru i utylizacji w miejsce wskazane przez gminę.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 

……………………………… 

(data i podpis właściciela) 
  

Załączniki: 
 

Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

otrzymane j w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.   

 
UWAGA! 
1. W przypadku rezygnacji z Programu, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy Sieroszewice 
2. Program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków  
i warzyw. 
 

 

 

 



 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sieroszewice. zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: ido@sieroszewice.pl, tel. 62-7396076 wew.303 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z 

przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności 

obejmujące sprawy związane z realizacją Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych I innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej.   

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, 

j 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 

1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, 

księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator 

udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań 

Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja 

ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 

osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania; 

d. przenoszenia danych osobowych; 

e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez 

wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz 

ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych. 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli 

doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 

Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.  

 

 

 

 

 

……………………………… 

(data i podpis) 

 

 

mailto:ido@sieroszewice.pl

