
 
 …………………………, dnia ……………………………  

(miejscowość i data)  

 

 

Burmistrz Skwierzyny 

 

 

 

INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I 

INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ. 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:……………………………………………………………  

 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: ……………………………………………………….  

 

3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..  

 

4. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam do oddania odpady z oprowadzonej przeze mnie 

działalności rolniczej, odpady będą odpowiednio spakowane oraz będą oczyszczone z resztek 

organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.  

 

Rodzaj odpadów 

 

L. p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy 

danym odpadzie 

Ilość (kilogramy) 

1 Folia rolnicza   

2 Siatka i sznurki do owijania balotów   

3 Opakowania po nawozach   

4 Opakowania typu Big Bag   

Razem:   

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż:  

 

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

wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej.  

2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Skwierzyna 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.  

3. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć pismo w 

tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.  

 

 

 

…………………………………………  

data i podpis wnioskodawcy 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pana/i danych jest Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo: 

Dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny,   inspektor@rodo-krp.pl,  

2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie spraw związanych z 

realizacją zadania polegającego na usuwaniu foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej z terenu Gminy Skwierzyna.  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa;  

4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa;  

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;  

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, do 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;  

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do 

podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie 

pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.  

 

 

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości  

 

 

…………………………….………….  

(data i podpis) 


