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……………………., dnia ......................................r. 
 (miejscowość, data) 

 

............................................................ Do Urzędu Gminy Kołaki Kościelne 
                        (imię i nazwisko) 

............................................................ ul. Kościelna 11 
     (dokładny adres zamieszkania  wnioskodawcy) 

 

....................................................... 18-315 Kołaki Kościelne 
                         (numer telefonu) 

      

Wniosek 
 

 Zgłaszam chęć uczestnictwa w zadaniu pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej" dofinansowywanym z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 Prace będą polegały na odbiorze odpadów przeznaczonych do likwidacji, 

pochodzących z działalności rolniczej, następującego rodzaju, ilości, podanych w tonach:  

1. Folia rolnicza biała  .................................................................................................  

2. Folia rolnicza czarna i czarno biała  ........................................................................  

3. Siatka do owijania balotów  ....................................................................................  

4. Sznurek do owijania balotów  .................................................................................  

5. Opakowania po nawozach  ......................................................................................  

6. Opakowania typu Big Bag  .....................................................................................  

Wyżej wymienione odpady zobowiązuję się przekazać powiązane i uporządkowane.  

 

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 nieotrzymania przez Gminę Kołaki Kościelne 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 2019 roku.  

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu w Kołakach Kościelnych. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 

ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne tel. 86 270 30 26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan* pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana* 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, a także 

przysługujących Pani/Panu* uprawnień, może się Pani/Pan* skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail; 

pstankowski@ug.kolaki.wrotapodlasia.pl 

3. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 Uczestnictwa w zadaniu pn.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 1. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana* danych jest:   

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)1, 

5. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania pn.”Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana* będą podlegały udostępnieniu: 

 podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, 

 organom kontrolnym, nadzorczym i audytowym. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

............................................................... 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 


