
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

……………………………………… dnia …………………… 2019r. 
(miejscowość)                      (data) 

……………………………………..…..……….. 
             (imię i nazwisko właściciela gospodarstwa)      
 

……………………………………..…..……….. 

 

……………………………………..…..……….. 
                           (adres zamieszkania) 

 

……………………………………..…..………..    Urząd Gminy Pawłowice  
                     (numer telefonu kontaktowego)    ul. Zjednoczenia 60 
        43-250 Pawłowice 

 

Deklaracja udziału w programie : „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 

 

1. Dane gospodarstwa rolnego 

 

Miejscowość: ………………………………………………………… Ulica i nr: ………………………………………………………………………… 

 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do likwidacji w ramach 

programu: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Masa [kg] 

1.  Folia rolnicza  

2.  Siatka do owijania belotów  

3.  Sznurek do owijania belotów  

4.  Opakowania po nawozach  

5.  Opakowania typu BIG-BAG  

 

3. Informacje  dodatkowe: 

1) Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania 
2) Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę Pawłowice dotacji 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
3) W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. 

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez 
gminę 

4) Odpady muszą być dostarczone do miejsca wskazanego przez gminę w sposób pozwalający na 
umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach, zgodnie z podziałem na poszczególne rodzaje 
odpadów 

5) W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie  
poinformować o tym Urząd Gminy Pawłowice 

6) W przypadku, gdy  dofinasowanie  stanowić będzie pomoc publiczną, będzie ono udzielane  
zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.  

 

 

                                                                               ……………………………………………..………………. 

                                                                                            (podpis właściciela gospodarstwa) 



Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………,  

 
w związku z wzięcia udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 
w niniejszej deklaracji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). 

 
Klauzula informacyjna 

 

Oświadczam, że zgodnie z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) zostałem(am) 
poinformowana (y) przez Urząd Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt Gminy 

Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 

47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl; 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 

56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl; 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest złożenie niniejszej deklaracji udziału w „Programie 

Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;  
4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO - 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym; 
6. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione 

zostaną dane, w związku ze złożeniem wniosku i realizacją “Programu Usuwania folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w szczególności NFOŚiGW. Ponadto, 
odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

-  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 
-  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pawłowice 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pawłowice. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego 

w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji ; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia przez 
Panią/Pana niniejszej deklaracji udziału w „Programie Usuwania folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak 
możliwości złożenia deklaracji udziału w „Programie Usuwania folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”; 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre prawa, 

o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie 
rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych; 

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania; 
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                                                                            

 

 

    …………………………………………………………… 

                                                                                (czytelny podpis składającego deklarację) 
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