
Załącznik Nr 1  

do „Regulaminu finansowania usuwania odpadów folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” 

 

 

Wniosek o sfinansowanie kosztów zadania 

polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag 

 

 

 

1. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. NIP/PESEL: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………………... 

 

 

5. Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do utylizacji 

w 2023 roku: 

 

Lp. Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

1. Folia rolnicza  

 

2. Siatka do owijania balotów  

 

3. Sznurek do owijania balotów  

 

4. Worki po nawozach (opakowania po nawozach)  

 

5. Opakowania typu Big Bag  

 

 

6. Adres nieruchomości, na której znajdują się odpady określone w pkt 5: 

 

 

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

 

7. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w 

wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej. Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości 

pozyskania przez Gminę i Miasto Witkowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia ilości odpadów rolniczych na 

terenie Gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę i Miasto Witkowo dofinansowania 

zadanie nie będzie realizowane. 

 

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje 

oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. 

Odpady powinny być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i 

siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane. 

 



9. Wnioskodawca dostarcza odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Witkowo w 

wyznaczony dzień na własny koszt. Odpady przyjmowane są bezpłatnie. 

 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Wnioskodawca zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy: 

 

I. Rodzaj prowadzonej działalności (zaznaczyć znakiem x): 

 

   Rolnicza 

 

   Pozarolnicza 

 

   Gospodarcza 

 

   Inna 

 

II. Oświadczam, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku podatkowego 

oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, tj. w latach 2021-2023, zgodnie z 

informacją załączoną do wniosku wyniosła łącznie ………………… euro. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej 

po dacie złożenia wniosku, aż do przyznania pomocy w ramach niniejszego przedsięwzięcia. 

 

III. Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go 

lat podatkowych, tj. w latach 2021-2023, nie otrzymałem pomocy de minimis. 

 

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu finansowania usuwania odpadów 

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

akceptuje jego warunki. 

 

V. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość przedłożonych danych. 

 

 

 

  

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

       (miejscowość, data)          (podpis)  

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz informacji o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie. 

2. Klauzula informacyjna. 

 

 


