
……………………………., dnia ……………………………. 

                 (miejscowość) 

 

………………………………………………………. 
                       (Imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………… 
                          (Adres) 
 

…………………………………………………….. 
                               (Telefon) 
 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE  

INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM  
w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

 

Deklaruję posiadania nw. odpadów: 

      Odpady z folii rolniczej -  ilość:  ………………… (kg )                   

      Siatka do owijania balotów - ilość:  ………………… (kg )                   

      Sznurek do owijania balotów - ilość:  ………………… (kg )                   

Opakowania po nawozach - ilość:  ………………… (kg ) 

Opakowania/worki typu Big Bag - ilość:  ………………… (kg ) 

  

 

…………………………………………………….. 
(podpis posiadacza odpadów) 

 

             

Załącznik nr 1. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis  
           Kopie decyzji/zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis   
 

Załącznik nr 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

szt. 



Załącznik nr 1 
 

 

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 
 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 
 
Oświadczam, iż …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(pełna nazwa i adres ) 

 
                 

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych nie uzyskałem/am pomocy de minimis. 

 
         

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych uzyskałem/am pomoc de minimis w następującej wysokości (proszę 
wypełnić poniższą tabelkę).    

 
 

L.p. Podmiot udzielający pomocy Nr decyzji/zaświadczenia 
Dzień udzielenia pomocy 

(rok-miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EURO 

      

      

      

      

      

RAZEM 
  

 

 
WAŻNE!!! Do oświadczenia należy dołączyć kopie decyzji/zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie w/w 
pomocy. 
 
Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie 
Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 
 
 
 

…………………………………………………….. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 



Załącznik nr 2  
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów 

reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa. 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  

Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu 

Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, 

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 

adres e-mail iod@namyslow.eu  

numer telefonu   + 48 77 4190351  

pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z  przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zakresu działania i zadań 

ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz.506 ze zm.): 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie 

z  przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony 

w  Rozporządzeniu 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 oraz innych 

przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody. 

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

INFORMACJA 

O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem 

ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne. 

  
 
 

                                                                                                                  ……………………………………………………. 
                         (potwierdzenie zapoznania się z treścią) 


