
………………………………………………….. 

 (miejscowość, data) 

 

Urząd Miejski w Cedyni 

Plac Wolności 1 

74-520 Cedynia 

 

Wniosek 

o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….... 

Adres: ………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………... 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 

likwidacji. 

Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej (w kg ) 

 Folia rolnicza ……………………………………………. kg 

 Siatka do owijania balotów …………………………….. kg 

 Sznurek do owijania balotów …………………………... kg 

 Opakowania po nawozach ……………………………… kg 

 Opakowania typu Big Bag ……………………………… kg 

Łączna waga odpadów …………………………………. kg 

3. Uwagi i informacje dodatkowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 

100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

W przypadku nie otrzymania przez Gminę Cedynia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Cedynia. 



W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty transportu odpadów od rolników. Rolnicy 

we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności 

rolniczej (siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) do miejsca 

wskazanego przez gminę. 

 

………………………………….. 

 (data i podpis Wnioskodawcy)  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez 

Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: 

cedynia@cedynia.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO czyli   

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, czyli w programie: „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanym przez 

NFOŚiGW. 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz 

jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania 

od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Rzeczywiste wykonanie praw przez administratora wynika z treści artykułów 

15-21 RODO. 

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do stworzenia bazy 

odpadów pochodzenia rolniczego. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą 

profilowane. 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


