
Dane właściciela gospodarstwa rolnego

Imię i nazwisko
lub nazwa

firmy

NIP

Adres
zamieszkania

Telefon
kontaktowy

Wykaz odpadów rolniczych

Rodzaj odpadu
Ilość odpadu przeznaczona do

unieszkodliwienia lub poddania
odzyskowi (w kilogramach)

1 Folia rolnicza

2 Siatka do owijania balotów

3 Sznurek do owijania balotów

4 Opakowania po nawozach

5 Worki typu Big Bag

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się i spełniam warunki zawarte w regulaminie 
opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (link do strony poniżej) oraz deklaruję ewentualny udział w 
Programie Priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej. http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/

Data wypełnienia 
formularza

Czytelny podpis



Klauzula informacyjna

Na podstawie art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana  danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą w Radzyniu
Chełmińskim  przy  Pl.  Towarzystwa  Jaszczurczego  9,  tel.:  (56)  6886001,  6886087,  6886010,
sekretariat: wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za pośrednictwem  adresu  e
mail: liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w celu  otrzymania  dofinansowania  z  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, tj.  gdyż
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO), w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2020,  poz.  1219  ze  zm.).  W  przypadku  dobrowolnego  udostępniania  przez  Państwa  danych
osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie
stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Udostępnione  dobrowolnie  dane  będą  przetwarzane  w  celu  otrzymania  dofinansowania  z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na usuwanie folii rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Miasto i  Gmina Radzyń
Chełmiński.

4) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  w  tym
przepisów archiwalnych tj. 10 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana danych  osobowych,  przysługują  Państwu  następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO) -  prawo do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem
prawnym  jest  obowiązkowe,  a  ich  nieprzekazanie  skutkować  będzie  brakiem  realizacji  celu,  o
którym mowa w punkcie  3.  Nieprzekazanie  danych  udostępnianych  dobrowolnie  pozostaje  bez
wpływu na rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania  danych osobowych,  a  także  podmiotom lub  organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

…………………………………………..

           (data i podpis) 



FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy

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

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy

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

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

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):

[] działalność w rolnictwie

[] działalność w rybołówstwie

4)  Informacja  o  otrzymanej  pomocy  publicznej  w  odniesieniu  do  tych  samych  kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Lp.
Dzień udzielenia

pomocy1)

Podstawa
prawna2)

Wartość
pomocy3)

Forma
pomocy4)

Przeznaczenie
pomocy5)

1

2

3

4

5

Objaśnienia:
1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub
umowie.
4) Forma  pomocy  -  wpisać  formę  otrzymanej  pomocy,  tj.  dotacja,  dopłaty  do  oprocentowania  kredytów,
zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w
gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

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

(imię i nazwisko)                                                                     (data i podpis)

______
*) Niepotrzebne skreślić.



OŚWIADCZENIE

O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….………………………………………………

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………..

pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy oświadczam, że:1)

     w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat  nie uzyskałem/am pomocy de minimis.  

     w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskałem/am pomoc de minimis (proszę 
wypełnić poniższą tabelę)2):

Lp. Podmiot udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia
pomocy

(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy brutto

w PLN w EUR

Łączna wartość de
minimis

     w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat  nie uzyskałem/am pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie.

     w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskałem/am pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (proszę wypełnić poniższą tabelę)3):

Lp. Podmiot udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia
pomocy

(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy brutto

w PLN w EUR

Łączna wartość de
minimis

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

1)należy zakreślić właściwą odpowiedź

2) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;
-  informacji  niezbędnych  do  udzielenia  pomocy  de  minimis  dotyczących  w  szczególności  wnioskodawcy  i  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  oraz  wielkości  i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
[art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007 r. z późn. zm.)].

3) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielają cemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
-  informacji  niezbędnych  do  udzielenia  pomocy  e  mini  mis  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie,  dotyczących  w  szczególności  wnioskodawcy  i  prowadzonej  przez  niego  działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomoc, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do tyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. Nr
59, poz. 404 z 2007 r. z późn. zm.)].


