
Trzcianka, …………………………                                                                                                                                                                                 

(data) 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

(telefon) 

WNIOSEK 

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

i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym 

Szacunkowa ilość i rodzaj wyrobów znajdujących się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków pod nr: ………………………, w obrębie ew. …………………………… 

Lp. Rodzaj wyrobów Ilość w kg 

1 Folia rolnicza czarna  

2 Folia rolnicza biała  

3 Siatka do owijania balotów  

4 Sznurek do owijania balotów  

5 Opakowania po nawozach  

6 Opakowania typu Big Bag  

 RAZEM  

 

Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 

produktami rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie (właściwe zakreślić)   

 

                                         TAK                                                NIE   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP ………………………………………………  

oraz rodzaj prowadzonej działalności (PKD) ………………………………………….…………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Trzcianka, Adres: 64-980 

Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, tel. 67 352 73 11 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Trzcianka jest Inspektor Ochrony Danych 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

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

6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – podmiotowi wyłonionemu przez Gminę 

Trzcianka do wykonania zadania obejmującego usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach 

przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z aktu prawa 

miejscowego. Jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze środków przeznaczonych na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Trzcianka. 
 

 

 

…………………………………………………… 

(podpis) 

 


