
 

…………………………… 
                                                                                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

 

Urząd Gminy Głuchów 

Aleja Klonowa 5 

96-130 Głuchów 

 

 

DEKLARACJA   

przystąpienia do programu „ Usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 

 
 .………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

 ………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

 ………………………………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

 

Deklaruję posiadanie odpadów pochodzących wyłącznie z prowadzonej przeze mnie działalności rolniczej: 

 

1. odpady z folii rolniczej czarnej w ilości  …………………………… Mg (tona), 

2. odpady z folii rolniczej białej w ilości   …………………………… Mg, 

3. siatka do owijania balotów  w ilości  …………………………… Mg, 

4. sznurek do owijania balotów  w ilości   …………………………… Mg, 

5. opakowania po nawozach  w  ilości  …………………………… Mg, 

6. opakowania/worki typu Big Bag w ilości  …………………………… Mg. 

 

Wskazane wyżej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowią inwentaryzację odpadów wymaganą 

do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

 

WAŻNE: 

1)W przypadku gdy Gmina Głuchów nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane.  

2) W przypadku otrzymania dotacji odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek ziemi, słomy itp. 

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu 

Gminy w Głuchowie. 

 

 

 

……………………………… 

(podpis posiadacza odpadów) 
 

 

 

 

Załącznik: 

1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie 
 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Głuchów, którą reprezentuje Wójt Gminy Głuchów, Aleja 

Klonowa 5, 96-130 Głuchów. 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Głuchów” lub pisemnie 

na adres naszej siedziby. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożoną deklaracją na odbiór wyrobów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Głuchów w ramach 

Ogólnopolskiego programu finansowania Usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej.  

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

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a wynika to z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub poprawienia. 

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 obowiązującego prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a wynika to z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej opracowanej na podstawie art. 13 RODO. 

 

..........………………………………………………... 

 

data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 
Do deklaracji dotyczącej odbioru  

odpadów z folii i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej. 

 

 

 

 

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 

 

 

Oświadczam, iż………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(pełna nazwa i adres ) 

 

 

               *  

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

 

             

 

               *   w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskałem/am pomoc de minimis  

                 w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę)**.    

 

 

       

 

L.p. 

Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna otrzymanej 

pomocy 

Nr 

decyzji/zaświadczenia 

Dzień udzielenia 

pomocy (rok-

miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EURO 

       

       

       

       

       

 

 

Łączna wartość de minimis: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

*- należy zakreślić właściwą odpowiedź; 

** - wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent 

Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających 

go lat podatkowych). 

 

 

 

 

…………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej)  

 

 

  


