
………………………………              
(miejscowość, data) 

 
Urząd Gminy Niebylec 

38-114 Niebylec 170 
  

 

WNIOSEK 
 

w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej na terenie gminy Niebylec 
 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza odpadów) 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………   
(adres zamieszkania) 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  
(telefon – w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji zadania) 

 
4. Rodzaj posiadanych odpadów: 
 
⎕ folia rolnicza 
 
⎕ siatka do owijania balotów 
 
⎕ sznurek do owijania balotów 
 
⎕ opakowania po nawozach 
 
⎕ opakowania typu Big Bag 

 
 
 
ilość …………………… Mg 
 
ilość …………………… Mg 
 
ilość …………………… Mg 
 
ilość …………………… Mg 
 
ilość …………………… Mg 

 
5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  
(adres pochodzenia odpadów) 

 
 

 

 

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

 

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 Niebylec 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 

Niebylec. 

 

 

 



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), 

niniejszym informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Niebylec, z siedzibą w Niebylec 170, 38-114 Niebylec. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - panem Tomaszem Mielech możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@niebylec.com.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku, na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie  

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości udziału w programie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 

terenie Gminy Niebylec”.  

5. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe w drodze 

stosownych umów, jak również podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Niebylec”, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, 

prawo do: 

 dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących (art. 15 RODO); 

 usunięcia danych osobowych (art.17 RODO); 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO); 

 prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 


