
……………………., dnia ...........................
Dane Wnioskodawcy:

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Adres/siedziba ..............................................

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

Telefon ..........................................................

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                                  ul. Suchedniowska 3

                                                                                26-010  Bodzentyn

WNIOSEK 
O UDZIELENIE POMOCY MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY BODZENTYN NA

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Rodzaj odpadu
L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym

odpadzie
Ilość odpadów w kg

1 Folia rolnicza

2 Siatka i sznurki do owijania balotów

3 Opakowania po nawozach

4 Big Bag

Razem:

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków
i warzyw.

Wnioski  będą  realizowane  pod  warunkiem  pozyskania  przez  Miasto  i  Gminę
Bodzentyn  dofinansowania  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 r. dot. projektu na ,,Usuwanie Folii
Rolniczych  i  Innych  Odpadów  Pochodzących  z  Działalności  Rolniczej‘’.
Informujemy,  że  złożenie  wniosku  nie  stanowi  zobowiązania  mogącego  być
podstawą  do  roszczeń.  Dofinansowanie  nastąpi  pod  warunkiem  przyznania
dotacji na to zadanie dla Miasta i Gminy Bodzentyn.

Oświadczam, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, 
pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

…………………………….
(podpis)



   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw. ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie  „USUWANIE FOLII

ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROL-

NICZEJ” celem uzyskania dofinansowania na utylizację/odzysk odpadów pochodzących z działal-

ności rolniczej.

    3. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w  w. projekcie.    

………………., dnia ……………………….                                 ………………………

 (miejscowość)                     (data)                                                 (podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna;

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i  ust.  2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)informuję, iż:
1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Bodzentynie,  ul.
Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 31 15010, w imieniu którego działa Dariusz Skiba –Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn
2)  inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Bodzentynie  jest  Pani/Pan  Michał
Furmańczyk, administrator@bodzentyn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zadań nałożonych na urząd przez ustawodawcę,na
podstawie art. 6 ust. 1 lit.a/b/c/d/e/f RODO.
4) odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
6)Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  określony  przepisami  archiwalnymi  okres
(co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji. 
7)  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody  w dowolnym momencie  bez wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania(*jeżeli  przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wybrać odpowiednio:  wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan  zobowiązany  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak
możliwości załatwienia Pani/Pana sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania. 

mailto:administrator@bodzentyn.pl

