
…………………… dnia ………………… 

                                                                                                                           (miejscowość)                             (data) 

 

 

Wójt Gminy Dobroszyce 

 

Informacja o deklarowanej ilości odpadów objętych programem Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

1. Dane osobowe Wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko:     …………………………………………………………………………… 

Sołectwo:                …………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku 

bądź unieszkodliwienia [kg]: 

 

folia rolnicza                             …………………………… 

siatka do owijania balotów         …………………………… 

sznurek do owijania balotów      …………………………… 

opakowania po nawozach           ……………………………  

opakowania typu Big Bag          …………………………… 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z wymogami programu priorytetowego „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

zamieszczonym na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/ 

4. Mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia.  

5.  W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć 

Wójtowi Gminy Dobroszyce oświadczenie o rezygnacji.  

6.  Zobowiązuję się dostarczyć odpady do wskazanego miejsca we własnym zakresie.  

- odpady przeznaczone do odbioru muszą być zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich 

zważenie oraz załadunek,  

- Urząd Gminy Dobroszyce zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów 

wymaganych do uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.   

 

……………………………………….. 

(podpis) 

http://nfosigw.gov.pl/


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce               

do dnia 20.08.2021r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dobroszyce, którą reprezentuje Wójt 

Gminy Dobroszyce, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne  do  

wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze w celu uzyskania dotacji do 

programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 

Usuwanie Folii Rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych 

oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia projektu. 

6. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  

ich  sprostowania, ograniczenia  przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego i  nie  

występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  

7. Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

  (podpis) 

 

 

 


