
 

 
          
ul. Rynek 1 

08-460 Sobolew 

tel.: (25) 682-50-23 
sobolew@sobolew.pl 

 

…………………, dnia………………… 
           (miejscowość i data) 

 

 

WNIOSEK 

o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” 

 

 

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

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

3. Adres gospodarstwa rolnego: ……………………………………………………………… 

4. NIP: ………………………………………………………………………………………… 

5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….. 

6. Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Szacunkowa waga 

odpadów (kg) 

1 Folia rolnicza czarna  

 

 

2 Folia rolnicza biała 

 

 

3 Sznurki i siatki z owijania balotów 

 

 

4 Opakowania po nawozach 

 

 

5 Opakowania typu Big Bag 

 

 

 RAZEM  

 

Wyżej wymienione odpady zobowiązuję się przekazać powiązane i uporządkowane do miejsca 

wskazanego przez Gminę. Oświadczam, że odpady będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi 

i pozbawione zawartości. 
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Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% 

kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sobolew dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie nie zostanie zrealizowane. 

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów  

od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady  

z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.  

 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

 

 

 

 

………………………………. 
    (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Sobolew i moich danych 

osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

 

 

………………………………. 
    (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Klauzula informacyjna 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Sobolew – reprezentowany przez 

Wójta (08- 460 Sobolew, Sobolew ul. Rynek 1, tel. 25 682 50 23, adres email: 

sobolew@sobolew.pl).                               

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie 

organizacji  usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakować po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Sobolew, jak również 

w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
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bądź w innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych tj. przez 

okres 5 lat.  

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie danych osobowych jest w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  usuwania 

folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakować po nawozach i typu Big 

Bag z terenu gminy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadania.   

9) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 

Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na 

polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 

członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom 

wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym 

ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, 

dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, 

usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu 

poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy 

usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 
    (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

  



 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 
 

 

Oświadczam , że ja 

 

……………………………………………………………………………................................... 
(imię  i nazwisko) 

 

zamieszkały/ła 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis) 

 

………………………………………………………….  
NIP 

 

        nie otrzymałam/em pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie) w okresie 

obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe. * 

    

        otrzymałam/em  pomoc de minimis w wysokości ………………. zł,  

tj. ............................... euro (pomoc de minimis w rolnictwie) w okresie obejmującym bieżący 

rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe. * 

 

  

 

 
Pouczenie:  

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zm.). 

 

Art.233 § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 
    (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X 

 


