
        …………………, dnia…………. 

        ( miejscowość, data) 

…………………………………. 

(Imię i Nazwisko) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(Adres) 

………………………………… 

(telefon)        Burmistrz Lipska 

         ul. Żłobikowskiego 4/2 

         16-315 Lipsk 

 

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

Posiadam odpady z rodzaju: 

□ Foli rolnicza: 

- biała……………………………………………………………………… (kg) 

- czarna……………………………………………………………………..(kg) 

□ Siatka…………………………………………………………………….(kg) 

□ Sznurek do owijania balotów…………………………………………….(kg) 

□ Opakowania po nawozach ………………………………………………(kg) 

□ Opakowania typu Big Bag………………………………………………(kg) 

które przekażę do miejsca odbioru oraz w terminie wskazanym przez Gminę Lipsk. 

Oświadczam, że mam świadomość iż: 

1. Złożenia niniejszej informacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w 

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

działalności rolniczej. 

2. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Lipsk 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. 

UWAGA: Odpady przeznaczone do odbioru  należy dostarczyć zwinięte w bele lub rolki 

umożliwiające ich zważenie i załadunek. Odpady należy posegregować i oczyścić, aby nie 

zalegało na nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina. 

 

         …………………………………  

         (data i podpis wnioskodawcy) 

 



*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz/lub 

adresu poczty e-mailowej w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w związku z realizacją 

programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”. 

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

        (data i podpis wnioskodawcy)  

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), informuję, 

że:  

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipska, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.  

Inspektor ochrony danych: 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@lipsk.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w 

celu zawarcia i realizacji umowy dotacji na realizację zadań objętych niniejszym wnioskiem. 

 Odbiorcy danych: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tj. NFOŚiGW w Warszawie w celu realizacji 

programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości programu.  

Prawo dostępu do danych osobowych: 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

 Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

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

Pani/Pana danych osobowych. 

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji, a ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

 Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

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

(data i podpis wnioskodawcy ) 

 


