
..........................................................                      ........................................................ 
Imię i nazwisko prowadzącego gospodarstwo rolne        miejscowość, data 

............................................................ 

............................................................ 
Adres zamieszkania 

............................................................ 

............................................................ 
Adres gospodarstwa rolnego 

NIP / PESEL ……………………………..   

Nr telefonu ……………………… 

Wniosek dotyczący odbioru i utylizacji odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej na terenie gminy Kościerzyna 

Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych 

do unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi w 2022 roku: 

Lp. Rodzaj wyrobów Ilość (Mg/tonach) 

1 Folia rolnicza  

2 Siatka do owijania balotów  

3 Sznurek do owijania balotów  

4 Opakowania po nawozach  

5 Opakowania typu Big Bag  

 Razem  

 

UWAGA! 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane z wniosku są niezbędne 

do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Kościerzyna dotacji z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania dotacji zadanie nie 

będzie realizowane. W momencie uzyskania dofinansowania Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski 

zostaną poinformowani o kolejnych krokach realizacji niniejszego programu. W przypadku rezygnacji     

z udziału w programie, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć niezwłocznie pisemne oświadczenie     

o rezygnacji z udziału w programie do Urzędu Gminy Kościerzyna. 

 

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

Oświadczam, iż w ciągu roku bieżącego oraz dwóch poprzedzających go lat: 

□ nie otrzymałam/łem*  

□ otrzymałam/łem*, (należy wypełnić i dołączyć do wniosku załącznik)    

pomoc publiczną de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

 

ZAŁĄCZNIKI (jeżeli dotyczy) – informacja będzie aktualizowana w 2022 r.  

□ Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę wraz z zaświadczeniami  

    potwierdzającymi otrzymaną pomoc 
 



1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, Wójt Gminy 

Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w celu uzyskania informacji o ilości odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się terenie Gminy Kościerzyna. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

4. Zapoznałem(-am) się z treścią uchwały Nr VIII/288/2021 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna oraz z Regulaminem finansowania kosztów odbioru i 

utylizacji odpadów pochodzących z rolnictwa (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach oraz typu Big Bag) z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

 

               ……………………………………….. 
                       podpis 
 

 
Klauzula informacyjna w zakresie realizacji programu  

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
 

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) dalej „RODO" informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta Gminy 
Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

− art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych .  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji programu pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, 
za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak 
przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną  i  informatyczną .  Dane 
osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne 

w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z 
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,                     
w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych 
osobowych oraz kopii danych, 
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub 
zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

          Wójt Gminy Kościerzyna 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

