
   

  
  

 

 

 

 

 
 

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

 

 

Wnioskodawca 

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

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

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

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

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

 Wójt Gminy Brąszewice 

                                                                                    ul. Sieradzka 98 

                                                                                    98-277 Brąszewice 

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH  

I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

 
Zwracam  się  z  prośbą  o  odbiór  folii  rolniczej  powstałej  z  działalności rolniczej w moim                     

gospodarstwie w ilości - .......................... kg. Folia rolnicza znajduje się na posesji (podać                                 

adres)  ...........................……….............................................................................................................. 

    Zwracam się z prośbą o odbiór odpadów: 

o siatki i sznurka do owijania balotów, w ilości -.......................... kg. 

o opakowań po nawozach, w ilości - .......................... kg. 

o opakowań typu Big Bag, w ilości - .......................... kg.  

Wyżej wymienione odpady znajdują się na posesji (podać adres) ............................................................... 

 

 

Załączniki: 

 

□  Załącznik nr 1 – Oświadczenie 
 

 

……………………………. 
  (podpis) 

 
 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Brąszewice dofinansowania z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2023 r. Informujemy, że złożenie wniosku nie 

stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania 

dotacji na to zadanie dla Gminy Brąszewice. 

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

i warzyw. 



   

  
  

 

 

 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Informuję, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice z siedzibą w Brąszewi-

cach, ul. Sieradzka 98, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych; 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:  

iod@braszewice.pl lub pod numerem telefonu: 43 821 17 78; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozwoju systemów zagospodarowania odpadów  

z tworzyw sztucznych z rolnictwa, uczestnictwa w zadaniu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpa-

dów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (dalej jako Program). 

4) podstawą przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1b 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 (RODO); 

5) podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne  jednakże  niezbędne  do  celów  aplikowania o dotację 

z NFOŚiGW, co wynika z Programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej", oraz podstawy prawnej udzielenia dofinansowania, t.j:. 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

6) posiada Pan/ Pani prawo do: 

− żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilo-

waniu; 

8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji tych danych. 

 
 
 

 

 

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

 

  

mailto:iod@braszewice.pl


   

  
  

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 

 

 

……………………… dnia ............................... 

 

 ……………………………………     

 (imię i nazwisko) 

 

……………………………………     

 (PESEL/NIP) 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 (adres zamieszkania/siedziby) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

W związku z zasadami pomocy publicznej określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013, str. 9) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 

2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. 

UE L51 I z 22.02. 2019, str. I) 

 

Oświadczam (-y), że  w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący,   

 Otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie*  

      w następującej wysokości: …………………….………, stanowiącej równowartość  

      ......…...................…… Euro. 

 

 Nie otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie* 

 

 

 

 

 

     ……………...................... 

                                                                                                              (podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

Otrzymaną pomoc publiczną można sprawdzić na stronie internetowej Systemu Rejestracji 

Pomocy Publicznej pod dresem: https://srpp.minrol.gov.pl 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=EN

