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Pieczęć wpływu do urzędu 

DD  EE  KK  LL  AA  RR  AA  CC  JJ  AA  
uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  zzaaddaanniiuu  zzwwiiąązzaannyymm  zz  uussuuwwaanniieemm  ffoolliiii  rroollnniicczzyycchh  ii  iinnnnyycchh  ooddppaaddóóww  

ppoocchhooddzząąccyycchh  zz  ddzziiaałłaallnnoośśccii  rroollnniicczzeejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  BBoolleessłłaawwiieecc  

WWNNIIOOSSKKOODDAAWWCCAA (podmiot prowadzący działalność rolniczą na terenie Gminy Bolesławiec) 

Imię i nazwisko / nazwa ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………..……………………………………………………...………….…........…………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………......…………………..……………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisany zgłaszam chęć udziału w zadaniu związanym z usuwaniem folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec.  

Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam: 

 odpad folii rolniczej typu stretch (po balotach) w ilości ……………………………….……………. kg 

 odpad folii rolniczej pryzmowej (po kiszonkach) w ilości ……………………………….……………. kg 

 odpad siatki do owijania balotów w ilości …………………………….. kg 

 odpad sznurka do owijania balotów w ilości ……………………………………….….. kg 

 odpad opakowań po nawozach w ilości ……………………………….………….. kg 

 odpad worków typu Big Bag w ilości ……………………………….………….. kg 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 
1) Warunkiem realizacji przez Gminę Bolesławiec zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
2) Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, 

że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych 
lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji a faktycznym 
kosztem realizacji zadania, w odniesieniu do ilości przekazanych przez siebie odpadów, zobowiązany będzie 
pokryć podmiot prowadzący działalność rolniczą na terenie Gminy Bolesławiec. 

3) Zadanie związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie 
Gminy Bolesławiec obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania 
odpadów bezpośrednio od rolników. Wnioskodawca musi dostarczyć odpady do miejsca wskazanego 
przez Gminę własnym staraniem, a koszty z tym związane pokryć we własnym zakresie. 

4) Wnioskodawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przygotowania odpadów poprzez oczyszczenie z resztek 
organicznych, ziemi i pozbawienie zawartości oraz zwinięcie w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie 
i załadunek. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów. 

5) Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie 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 dnia 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.; Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019 r., str. 1) lub rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1). 

 
 
 

………………………………….……………………………………………………………                                                                                                                                                               
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 



MMIIEEJJSSCCEE  II  TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5 (parter) lub pokój nr 15 (sekretariat, 
I piętro) osobiście lub pocztą w terminie do dnia 02.12.2019 r. 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  

1) Klauzula Informacyjna – RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
2) Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę – oświadczenie o pomocy publicznej de minimis. 

 

 

KKLLAAUUZZUULLAA  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Bolesławiec; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, 

tel. 75 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu: Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec oraz ustawowych zadań Gminy 

na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, jednostka udzielająca dofinansowania na realizację przedsięwzięcia oraz podmioty 

odpowiedzialne za realizację zadania Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
dla składających deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Bolesławcu moich danych osobowych, 
w związku z realizacją programu: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta bez wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 
 

………………………………….……………………………………………………………                                                                                                                                                               
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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