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

 

............................................................     Urząd Gminy Kolno 
(imię i nazwisko) 

............................................................      Kolno 33 
(dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 

.......................................................                  11-311 Kolno 
(numer telefonu) 

 

Wniosek 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w programie "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 kg: 

 

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

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

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

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

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

 

            Adres nieruchomości na której powstają w/w odpady: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
UWAGI: 

1. W przypadku otrzymania dotacji odpady: 

a) należy dostarczyć odpowiednio powiązane, uporządkowane i umożliwiające ich zważenie  

i załadunek; 

b) będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 

2. Złożenie  niniejszego  wniosku  nie   jest   równoznaczne   z   przyznaniem   dofinansowania w 

wysokości  100 % kosztów usuwania folii  rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej. 

3. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kolno 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. 

4. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Kolnie. 

5. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu, który wyłoni odbiorcę odpadów, a dofinansowaniem pokrywa 

rolnik. 

6. Urząd Gminy Kolno zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych do 

uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 
………………………………………..                                                          ……………………………………….  

              (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 



 

Zgodnie z art. 13 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) dalej RODO, informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno z siedzibą w 11-311 Kolno 33, tel. 89 716 32 26    e-mail: 

ug_kolno@poczta.onet.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Gminy Kolno z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod w/w adresem.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie 

gminnym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) 

RODO. 
4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie 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. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych a także przenoszenia danych. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych. Dane osobowe podaję 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych  

oraz przysługujących mi prawach. 
 

………………………………………..                                                          ………………………………………. 

              (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 

 

 

mailto:ug_kolno@poczta.onet.pl

