
 Krośniewice, dn. ………………….. 

………………………………… 
                              (imię i nazwisko) 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
        (adres, nr telefon) 

 

 Burmistrz Krośniewic 

  
 

WNIOSEK 

o udział w programie  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” 

Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do likwidacji 

w 2020 roku: 

 folia rolnicza biała w ilości  ....................................................................... kg,  

 folia rolnicza czarna w ilości  ................................................................... kg, 

 siatka do owijania balotów  w ilości  ........................................................ kg, 

 sznurek do owijania balotów  w ilości  .................................................... kg, 

 opakowania po nawozach w ilości ........................................................... kg,  

 opakowania (worki) typu Big-Bag w ilości  ............................................ kg. 

Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z 

przyznaniem dofinansowania  w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę 

Krośniewice  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 w 2020 roku. 

 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. 

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od 

rolników. Oznacza to, że rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i 

inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. 
Deklaruje, ze jeśli ceny odbioru folii rolniczej przekroczą wysokość możliwej do otrzymania 

dotacji, pokryję część kosztów odbioru odpadów. 

 

 

…………………………………. 

  (czytelny podpis) 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  udziału w programie  „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzeniem 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1). 

…………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krośniewic, , ul. Poznańska 

5, 99-340 Krośniewice, sekretariat@krosniewice.pl  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail:  odo24@wp.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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. 


