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WNIOSEK 

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

pochodzących z działalności rolniczej” 

 

Dane osobowe Wnioskodawcy: 

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

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

Tel. kontaktowy*  …………………………………………………….......…………………….........…… 

Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia: 

 folii rolniczych …………………………………………………. 

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

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

 opakowań po nawozach ……………………………………....... 

 opakowań typu big bag ……………………………………........ 

 

Oświadczam, że mam świadomość, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne                             

z przyznaniem 100% dofinansowania. Uzależnione jest to od otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW 

oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy. 

Oświadczam, że mam świadomość, że dofinansowaniu będą podlegały koszty transportu i utylizacji 

odpadów, z miejsc wskazanych przez Burmistrza Krosno Odrzańskie terenie gminy. Zobowiązuję się 

dostarczyć odpady do wskazanego miejsca/c we własnym zakresie. 

Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego, mającym siedzibę na terenie gminy Krosno 

Odrzańskie. 

 

 

  

………………………………………………………… 
                                                                                                          data i podpis 

Uwaga: 

- Odpady należy dostarczyć odpowiednio zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie                

i załadunek, 

- Urząd Gminy w Krośnie Odrzańskim zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów 

wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  w Warszawie. 

* podanie nr tel. jest dobrowolne i ma na celu przyspieszenie kontaktu z wnioskodawcą  

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego z siedzibą przy ul. Parkowej 

1 w Krośnie Odrzańskim, 

2) Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@krosnoodrzanskie.pl, 

3) celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) tj. rozpatrzenie „wniosku 

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

pochodzących z działalności rolniczej” oraz wyrażona zgoda w zakresie przetwarzania danych 

np. nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione, 

5) dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu przetwarzania, a następnie 

przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach,  

6) osoby, których dane są przetwarzane w celu wymienionym w pkt. 3 mają prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo 

do usunięcia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

8) podanie danych osobowych niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 3, 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

nie będą podlegały profilowaniu, 

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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