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Świecie, dnia…………… 
 

Formularz zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej na terenie gminy Świecie - inwentaryzacja odpadów. 
Wniosek należy złożyć w terminie do: 17 marca 2023 r. 

1. Dane wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko  

Adres 

zamieszkania 

 

Nr telefonu  

Pesel  

NIP  

 

2. Zadeklarowane do usuwania folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej 

 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (MG-tony) 

1 Folia rolnicza biała  

2 Folia rolnicza czarna  

3 Siatka do owijania balotów  

4 Sznurek do owijania balotów  

5 Opakowania po nawozach  

6 Worki Big Bag  

W przypadku braku ilości danego rodzaju odpadu należy wstawić „X” 

Do wniosku dołączam: 
1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikami. 

Oświadczam że: 

 
a) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, oraz rozliczenia 
udzielonego dofinansowania; b) Zgodnie z art. 4 ust. 11 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 wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska 
Polskiego 124, 86-100 Świecie, w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji, w tym m.in. do ich przekazania firmie 
realizującej zadanie. c)przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do 
kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania; d) dofinansowanie, o udzielenie pomocy której ubiegam się 
stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 743 ze zm.),w związku z czym 

składam formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

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

Miejscowość, data                                                            Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 
 
 
 
 



2  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich  danych  osobowych  przez Administratora Danych Osobowych 

– Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 

telefonu, Pesel, NIP  w celu: usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i pozyskania 

przez Gminę Świecie  dofinansowania na usunięcie przedmiotowych wyrobów, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów usunięcia odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folie rolnicze, 
sznurki, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, worki typu Big Bag. 
2. Transport odpadów do punktu skupy oraz związane z nim koszty zapewnia rolnik.  
3. Projektem objęci są wyłącznie rolnicy zamieszkujący na terenie gminy Świecie. 
4. Przewidywany termin realizacji zadania: wrzesień/listopad 2023 r. 
UWAGA! 
W przypadku rezygnacji z zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do Urzędu Miasta w Świeciu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 

„RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. 

Poz. 1000), informuje się, że: 

1 .  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ś w i e c i e  –  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych: Pani Bogdan Głowacz e-mail lod.bogdan@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych 

w przepisach prawa tj. programie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej”, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu  o klasyfikację 

i kwalifikację dokumentacji. 

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu 

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

8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 

konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 
Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą 

 
 

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

Miejscowość, data  Czytelny podpis 


