
 
            …………………………………………………… 

                 (miejscowość, data) 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice  

 
WNIOSEK NA ODBIÓR WYROBÓW  

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza odpadu) 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

  3. Rodzaj posiadanych odpadów:    

             

• folia rolnicza czarna w ilości     …………… Mg,  

• folia rolnicza biała w ilości     …………… Mg, 

• siatka i sznurek do owijania balotów w ilości  …………… Mg, 

• opakowania po nawozach i typu Big Bag w ilości           …………… Mg, 

 

Niniejszym oświadczam, że wskazane powyżej odpady pochodzą wyłącznie z prowadzonej przeze mnie działalności rolniczej. 
 

Wskazane ilości odpadów będą traktowane jako inwentaryzacja odpadów na potrzeby naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 
 

WAŻNE: 

1) W przypadku nieotrzymania przez Gminę Krapkowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

2) W przypadku otrzymania dotacji odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp. 

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

 

……………………………………… 
        podpis posiadacza odpadu 

Załącznik: 

1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie 
 

 

Klauzula informacyjna 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic z siedzibą w Krapkowicach przy ul. 3 

Maja 17, 47-303 Krapkowice  

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować poprzez email: 

iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Krapkowice w ramach Ogólnopolskiego programu finansowanego z NFOŚiGW. Złożenie wniosku o 
dofinansowanie zadań z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest dobrowolne, jednak podanie danych 

osobowych jest wymagane w związku z procesem rozpatrywania wniosku.  

Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w dowolnym momencie, przy czym 
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa. 

 

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej opracowanej na podstawie art. 13 RODO. 

 

 

..........………………………………………………...  
data, podpis 

mailto:iod@krapkowice.pl

