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Rogóźno, dnia ………………..……………  

  

FORMULARZ 

zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej na terenie gminy Rogóźno - inwentaryzacja odpadów.  

Formularz należy złożyć w terminie do: 17 marca 2023 r.  

1. Dane rolnika  

  

  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 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 
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Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno, 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  

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Urząd 

Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno 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 Rogóźno 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). 

 

 

KLAUZULA INFORAMCYJNA RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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), 

zwanego dalej ,,RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno, tel. 

56/ 4688494, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres 

e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, jak również  

w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

mailto:info@rogozno.ug.gov.pl
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7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą  

 

 

 

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

     Miejscowość, data                                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy  
 

 

 

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. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca wskazanego 

przez gminę; 

3. Kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa 

Wnioskodawcy (rolnika); 

4. W przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku a ilością rzeczywistej masy  

odpadów w dniu odbioru, różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów przeznaczonych 

do unieszkodliwienia lub odzysku a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów 

Wnioskodawca (rolnik); 

5. Do zapłaty równowartości podatku VAT będzie zobowiązany Wnioskodawca (rolnik); 

6. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500,00 zł netto do tony odebranych odpadów. W 

przypadku wyłonienia Wykonawcy, którego oferta będzie droższa niż kwota dofinansowania, różnicę 

będzie zobowiązany pokryć Wnioskodawca (rolnik).  

7. Projektem objęci są wyłącznie rolnicy zamieszkujący na terenie gminy Rogóźno.  

8. Przewidywany termin realizacji zadania: wrzesień/listopad 2023 r.  

 

UWAGA!  

W przypadku rezygnacji z zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy 

Rogóźno.  


