
…………………………………….…………..  …………………………………….. 
                    miejscowość, data 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
     Imię i nazwisko, adres, telefon 

 

OŚWIADCZENIE 

o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej 
 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej przeze mnie 

na terenie gminy Gródek działalności rolniczej w ilościach:  

 
1. Folia rolnicza czarna   ……………………………………………………. kg 

2. Folia rolnicza biała    ……………………………………………………. kg 

3. Siatka do owijania balotów  ……………………………………………………. kg 

4. Sznurek do owijania balotów ……………………………………………………. kg 

5. Opakowania po nawozach ……………………………………………………. kg 

6. Opakowania typu Big Bag ……………………………………………………. kg 

W/w odpady odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość), 

zobowiązuje się dostarczyć we wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą 

oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. 

 

 
                                                                                              

…………………………………………………. 
                                                                                              (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów dla potrzeb 

naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, prowadzonego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięcia nie są 

kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie 

zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego 

przez gminę. 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Urząd Gminy Gródek. 

 

Złożone oświadczenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej do utylizacji 

tego rodzaju odpadów. 



KLAUZULA ZGODY 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego w celu rozpatrzenia i realizacji przedsięwzięcia  

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Gródek 

dla potrzeb naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego prowadzonego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie wniosku opatrzonego podpisem kwalifikowanym na adres Administratora 

lub listownie na adres Administratora lub pisemnie w siedzibie Administratora. 

                     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt 

Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować                      

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: iodo@grodek.pl,  

tel. 857180664. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia i realizacji przedsięwzięcia  

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy 

Gródek, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych, w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek przetwarzają 

dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

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

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody 

osoby, której dotyczą.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. W przypadku gdy podanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, ich podanie 

jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc wziąć udział w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

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

 

                 ……………………………………………………. 
          (data i podpis czytelny osoby wyrażającej zgodę) 


