
 

WNIOSEK 

o odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej z  terenu Gminy Kocierzew Południowy 

 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu*  

Adres zamieszkania  

Posiadam odpady z rodzaju podanego poniżej, które przekażę do odbioru i utylizacji 
w 2022 r.: 

Rodzaj odpadu 
Zaznaczyć 

„X” 

Masa odpadu  

[Mg] 

Folia rolnicza  
  

Siatka do owijania balotów  
  

Sznurek 
  

Opakowania po nawozach 
  

Opakowania typu Big-Bag 
  

 
Wyżej wymienione odpady zobowiązuję się przekazać w postaci powiązanych 

i uporządkowanych paczek, pozbawionych wszelkich zanieczyszczeń, z podziałem 

na poszczególne frakcje odpadów, na miejsce i w terminie wskazanym przez Urząd Gminy 

w Kocierzewie Południowymi. 

 

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

Gminy Kocierzew Południowy oświadczenie o rezygnacji. 

 

Zobowiązuję się pokryć podatek VAT od kosztów odbioru odpadów rolniczych 
oraz złożyć informację o otrzymanej pomocy de minimis. 
 

………………………………   ………………………………………….. 
            (data)     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
Uwaga: 
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Kocierzew Południowy 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na 2019-2022 r. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą 
do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy 
Kocierzew Południowy. 
 
 
* Podanie danych jest dobrowolne – służy kontaktowi z Wnioskodawcą  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w zakresie realizacji zadania w ramach programu priorytetowego  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  

w 2021 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy  
 

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 (dalej: RODO) 

informuję, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kocierzew Południowy  

reprezentowana przez Wójt Gminy. 

2. Administrator danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego 

w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się 

kontaktować emaliowo: kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora: Urząd Gminy 

w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przeprowadzenie zbiórki 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej w związku z realizowaniem zadania w ramach 

programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” w 2021 roku na terenie Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c 

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). 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia odbioru 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z zasadami przechowywania akt 

i klasyfikacji archiwalnej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji. tj. B-5. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (tym mogą zostać 

przekazane przedsiębiorcy wykonującemu zadanie, Narodowemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, właściwym organom w ramach sprawozdania 

– w przypadku pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy innej niż de 

minimis) w celu wykonania umów lub wykonania ciążącego na administratorze obowiązku 

prawnego). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony 

danych osobowych. 

              

 
..................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
  
 
 
 

mailto:kontakt@iszd.pl

