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 Wójt Gminy Łysomice 

ul. Warszawska 8 

87-148 Łysomice 
 

WNIOSEK 

dot. projektu pn.: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH, SIATEK I SZNURKÓW DO 

OWIJANIA BALOTÓW ORAZ OPAKOWAŃ PO NAWOZACH POCHODZĄCYCH                       

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

a) Imię i Nazwisko: 

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

b) Adres zamieszkania/ numer gospodarstwa (ARiMR): 

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

 

c) Adres składowania odpadów/ numer działki ewidencyjnej: 

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

d) Telefon kontaktowy: 

……………………………………………….. 

e) Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku 

lub unieszkodliwienia (kg): 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów w kg 

1. Folia rolnicza (po sianokiszonce itp.) 
 

 

2. Siatka do owijania balotów 
 

 

3. Sznurek do owijania balotów 
 

 

4. 
Opakowania po nawozach (worki 

foliowe) 

 

 

5. Opakowania typu Big-Bag 
 

 

Razem 
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2. Zgoda na przetwarzanie danych 

       Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw. 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO, wyrażam dobrowolnie zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie 

„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH SIATEK I SZNURKÓW DO OWIJANIA 

BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE” celem uzyskania dofinansowania na 

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 

     3. Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę 

Łysomice dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2020 r. Informujemy, że złożenie 

wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. 

Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie 

dla Gminy Łysomice 

 

Uwaga(!) : Projekt nie dotyczy odbioru opakowań po środkach ochrony roślin. 

    
 

 

………………., dnia ……………………….                                 ……………………… 

 (miejscowość)                     (data)                                                 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8, 87-148 Łysomice, 56 678 32 22 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odboircami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do 

przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 

ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

 

https://www.google.pl/search?q=ug+%C5%82ysomice&rlz=1C1GCEA_enPL798PL798&oq=ug+%C5%82ysomice&aqs=chrome..69i57j0l3.5448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:inspektor@cbi24.pl

