
Załącznik nr 1 

do „Regulaminu finansowania 

usuwania odpadów z folii 

rolniczych , siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”. 

 

 

Wniosek o sfinansowanie kosztów zadania  

polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 

 

 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………. 

3. NIP/PESEL……………………………………………………………………………. 

4. Kontakt………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 

utylizacji: 

Lp. Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

1. folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza  

2. folia po balotach sianokiszonek  

3. siatki do owijania balotów  

4. worki po nawozach  

5. sznurki rolnicze  

6. opakowania typu Big Bag  

 

6. Adres nieruchomości, na której znajdują się odpady określone w pkt. 5 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w 

wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej. 

8. Wnioskodawca zobowiązanych jest do wysegregowania odpadów na poszczególne 

frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia 

innej zawartości. Sznurek i siatki po owijaniu balotów mają być spakowane (np. 

powiązane) 



9. Wnioskodawca dostarcza odpady do wskazanego punktu w wyznaczony dzień na 

własny koszt. Odpady są przyjmowane bezpłatnie. 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w programie zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o tym pisemnie Wójta Gminy Powidz. 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy 

Rodzaj prowadzonej działalności (zaznaczyć znakiem x): 

 rolnicza 

 pozarolnicza 

 gospodarcza 

 brak 

1. Oświadczam, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku podatkowego 

oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do dnia……….….2020r. zgodnie z 

informacją załączoną do wniosku wyniosła łącznie………………….….euro. 

Jednocześnie zobowiązuje się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis 

otrzymanej po dacie złożenia wniosku, aż do dnia przyznania pomocy w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia. 

2. Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających 

go lat podatkowych tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do dnia złożenia wniosku o 

dofinansowanie tj. do dnia……….….2020r. nie otrzymałem/am pomocy de minimis. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu finansowania usuwania 

odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” i akceptuje jego warunki. 

4. Pouczony o odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.), potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość przedłożonych danych. 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

(miejscowość i data)     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy 

2. Klauzula informacyjna 



FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  

1) Imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy 

………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania lub siedziba i adres wnioskodawcy 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc (zaznaczyć 

znakiem x): 

 działalność w rolnictwie 

 działalność w rybołówstwie 

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc 

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

Lp. Dzień udzielenia 

pomocy
1
 

Podstawa 

prawna
2
 

Wartość 

pomocy
3
 

Forma 

pomocy
4
 

Przeznaczenie 

pomocy
5
 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 

 

 

………………….…………..    ……………………………. 

(imię i nazwisko)      (data i podpis) 

                                                           
1
 Dzień udzielenia pomocy – podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 

2
 Podstawa prawna- podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. 

3
 Wartość otrzymanej pomocy – podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub 

umowie. 
4
 Formy pomocy – wpisać formę otrzymanej pomocy tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, 

zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne 
5
 Przeznaczenie otrzymanej pomocy – wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w 

gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej. 



Ogólna klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że: 

 Administratorem danych jest Wójt Gminy Powidz, mający siedzibę w Powidzu pod 

adresem                         ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz; 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz 

 telefonicznie: 63 2776 272  

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pani 

Agnieszka Kowalska, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: 

usc@powidz.pl lub telefonicznie pod                         nr tel.: 63 2776 272 wew. 15. z 

Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego                       na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO, jeśli szczególna kategoria danych to art. 9, najczęściej art. 9 ust. 2 lit. g, 

można też dodać przepis krajowy); 

 Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i 

uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy 

przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 

Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z 

którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych                             

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

 żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

 Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie 

danych, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich 

danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do 

którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały 

archiwalne, przez czas wynikający         z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z zm.). 

mailto:usc@powidz.pl


 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez 

Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane 

dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form 

komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie 

Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika 

prowadzącego postępowanie. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


