
Gniezno, dnia ………………...…….. 

……………………………………………………… 

                      (Imię i nazwisko) 
 

 

……………………………………………………… 

                              (Adres) 
 

 

……………………………………………………… 

                            (Telefon) 

 

 

DEKLARACJA O ILOŚCI I RODZAJU POSIADANYCH  

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Rodzaj i ilość odpadów rolniczych zgłaszanych do usunięcia: 

Lp. Rodzaj odpadu Deklarowana ilość [kg] 

1. Folia rolnicza  

2. Siatka do owijania balotów  

3. Sznurek do owijania balotów  

4. Opakowania po nawozach  

5. Opakowania typu Big Bag  

 

Ww.  odpady  będą  odpowiednio 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. 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                     (czytelny podpis) 

 

Uzyskana  informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja ww. odpadów, dla potrzeb naboru wniosków  

o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez   Narodowy   Fundusz   Ochrony  Środowiska   

i  Gospodarki  Wodnej,  ul.  Konstruktorska  3A,w Warszawie. Zadeklarowana  ilość  odpadów  z  prowadzonej  

działalności  rolniczej  zostanie odebrana tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Gniezno dofinansowania  

z NFOŚiGW. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy 

Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno do dnia 15 listopada 2019 roku. 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą  

i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, Al. Reymonta 9-11, 62-
200 Gniezno, e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Gniezno, e-mail: iod@lesny.com.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na  potrzeby realizacji programu „Usuwanie  folii  rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez 
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo 

żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest 
możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej 

danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym 
profilowaniu. 

 


