
 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

                 Imię i nazwisko, adres, tel.  

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczy ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

   Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej prze ze mnie 

działalności rolniczej w ilościach:  

1. Folia rolnicza - …………..………………………. kg (Mg) 

2. Siatka do balotów -  …………....………………… kg (Mg) 

3. Sznurek do balotów -  …………….…………..….. kg (Mg) 

4. Worki po nawozach - . …………………………… kg (Mg) 

5. Worki typu Big Bag -   ………………………..….. kg (Mg) 

  W/w odpady będą odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość) i 

przygotowane do odbioru  we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór odpadów  nie będzie możliwy w 

miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się dostarczyć je we wskazane miejsce. 

Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione 

zawartości. 

 

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

 (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                (czytelny podpis osoby  składającej oświadczenie) 

 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb 

naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie. 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku ze złożeniem wniosku o zorganizowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym 

wniosku. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

-Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Tuczna w osobie Wójta Gminy Tuczna mający siedzibę 

w Urzędzie Gminy w Tucznej, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna (z administratorem można się skontaktować 

pisemnie na adres siedziby, e-mail sekretariat@gminatuczna.pl, Tel. 833771003); 

-moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zorganizowaniem odbioru odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej; 

-moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu zorganizowania i realizacji 

odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej; 

-podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

realizacji odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej; 

-mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

-Otrzymałem klauzulę informacyjną dnia ......................................... 

 

 

...............................................................                                      ………………........................................................  
           MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                         CZYTELNY PODPIS OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

 

Klauzula informacyjna (dotyczy osób fizycznych) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuczna z siedzibą w  Urząd Gminy w Tucznej, 

Tuczna 191A, 21-523 Tuczna, sekretariat@gminatuczna.pl, Tel. 833771003 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: iodo@onet.com.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przeprowadzenie zbiórki odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z zasadami 

przechowywania akt i klasyfikacji archiwalnej, 

6) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, do 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia odbioru odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej 

 

 

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

   MIEJSCOWOŚĆ  I  DATA                                                                           CZYTELNY PODPIS OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
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