
Witkowo, dnia …………………………….. 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

Adres 

……………………………………….. 

Nr tel. 

Formularz zgłoszeniowy 

zadeklarowanych do usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
 

Lp. Rodzaj odpadu 
Deklarowana ilość odpadów do 

odbioru w 2020 roku [kg] 

1. Folia rolnicza  

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu Big Bag  

Oświadczam, że zadeklarowane w/w odpady powstały w moim gospodarstwie 

rolnym. W momencie odbioru odpady zostaną odpowiednio przygotowane i posortowane 

wg rodzajów do odbioru we wskazanym terminie i dostarczone we wskazane miejsce, jeśli 

odbiór nie będzie możliwy w siedzibie gospodarstwa. Odpady przygotowane do przekazania 

będą oczyszczone i pozbawione zawartości oraz nie będą zawierały innych odpadów. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w 

programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Oświadczam, że mam świadomość, iż złożenie niniejszej deklaracji nie jest 

równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia. 

…………………………………………… 
                  czytelny podpis 

Niniejsza deklaracja posłuży do przygotowania inwentaryzacji z odpadów folii 

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

Bag z terenu Gminy i Miasta Witkowo, na potrzeby wniosku NFOŚiGW pn. „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

  

Deklaracje należy przekazać do dnia 29 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo. 
 

 



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, zwanym dalej RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i 

Miasta w Witkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta z siedzibą w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 

62-230 Witkowo.  

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: 

inspektor@osdidk.pl  

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby Programu Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i 

prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i 

ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych – na warunkach określonych w 

RODO, cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y 

do ich podania, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie 

prowadzenie sprawy związanej z Programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również nie będą wykorzystywane do profilowania.  

 

………………………………………… 

                                                                                                               (data i podpis) 

 


