
……………………………….……………………….. 
                                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

……………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
 

……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
adres zamieszkania/adres składowania odpadów 
 

……………………………………………………………………. 
numer telefonu 

 

Wójt Gminy Narew 
Ul. A. Mickiewicza 101 
17-210 Narew 

 
 

WNIOSEK 
w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie gminy Narew 
 

 

Rodzaj odpadów 

 
Ilość na dzień składania 

informacji 
(w kilogramach) 

Szacunkowa ilość, którą 
wyprodukuje gospodarstwo 
od dziś do końca 2020 roku 

(w kilogramach) 

 
ODPADY Z FOLII ROLNICZYCH 

  

 
SIATKI DO OWIJANIA BALOTÓW 

  

 
SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW 

  

 
OPAKOWANIA PO NAWOZACH 

  

 
OPAKOWANIA TYPU BIG BAG 

  

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i 
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz że mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest 
równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia. 
2. Odpady powstały w moim gospodarstwie rolnym i na jego terenie są składowane. 
3. Odpady będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 
4. Odpady będą odpowiednio spakowane (zwinięte w bele lub rolki) oraz oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość). 
5.  W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuje się niezwłocznie złożyć Wójtowi Gminy Narew 
oświadczenia o rezygnacji. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w informacji, w celu umożliwienia Gminie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/AM poinformowany/a o przysługujących mi prawach w zakresie 
przetwarzania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

………..………………….……………………………………… 
Data i czytelny podpis posiadacza odpadów  



Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie 
o  ochronie danych): 
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Wójt Gminy Narew z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17 -210 Narew.  
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych -Urząd Gminy Narew adres e-mail: 

iodo@narew.gmina.pl, tel. 507944239 . 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie  realizacji programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" na podstawie 
(przepisów prawa, umowy lub złożonej zgody na przetwarzanie danych osobowych) prawnie 
uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: strony postępowania zgodnie z ustawą z  dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz operator pocztowy. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a  po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wynikającym z regulacji prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), 
umową o dofinansowanie zawartą między beneficjentem a określoną instytucją; trwałością danego 
projektu i koniecznością zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.  

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia 
przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

9. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia  wniosku w sprawie realizacji 
programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach w zakresie 
przetwarzania moich danych osobowych. 
 
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………………… 
                 (data)                                                                                                               (podpis) 

  


