
……………………., …………
(miejscowość, data)

Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Wniosek
o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej”.

1. Dane Wnioskodawcy:

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….

Miejscowość: …………………………………………………………………….

Ulica: ……………………………………………………………………………..

Kod pocztowy: ………-…………, Miejscowość: .………………………………

Nr telefonu:       ………………………

2. Ilość  i  rodzaj  odpadów  pochodzących  z  działalności  rolniczej  przeznaczonych  
do odzysku lub unieszkodliwienia w 2020 roku:

Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej (kg):

1. Folia rolnicza: czarna- …............................................., biała: …................................... 

2. Siatka do owijania balotów- ...…………………………………………………………

3. Sznurek do owijania balotów- ………………………………………………………....

4. Opakowania po nawozach - ……………………………………………………………

5. Opakowania typu Big Bag - ……………………………………………………………

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

Złożenie  niniejszego  wniosku  nie  jest  równoznaczne  z  przyznaniem  dofinansowania  
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii  rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Debrzno 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  w 2020 
roku. 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 
dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Debrznie.



W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  nie  są  kwalifikowane  koszty  zbierania  odpadów  
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady 
produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę Debrzno.

………………………………………

           (Podpis  Wnioskodawcy)

Do wniosku należy załączyć :

1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,  niżej  podpisana/ny  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procedury  rekrutacji  do  konkursu  „Usuwanie  folii 
rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących  z  działalności  rolniczej”  przez  Gminę
Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Debrznie , że:

1. Administratorem  zbieranych  i  przetwarzanych  przez  Urząd  Miejski  w  Debrznie  danych 
osobowych klientów jest Burmistrz Debrzna.

             Adres Urzędu Gminy Debrzno: ul. Traugutta 2 tel. 59 83 35 351 .

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Bernadeta Kopeć tel. 59 83 35 351 wew. 51.

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez 
Urząd Miasta i Gminy Debrzno ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane  od  klientów  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym,  niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane  osobowe  od  momentu  pozyskania  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z 
regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 
wykazie  akt  dla  organów  gmin  i  związków  międzygminnych;  umowy  o  dofinansowanie 
zawartej  między  beneficjentem  a  określoną  instytucją;  trwałości  danego  projektu  i 
konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu 
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci  Urzędu  mają  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  możliwość  ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,  
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie  przez  klienta  jest  obowiązkowe.  W  niektórych  sprawach  podawanie  danych 
osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 
3.  W sytuacji  dobrowolności  podawania  danych  osobowych  klienci  zostaną  o  tym fakcie 
poinformowani.  Niepodanie  lub  podanie  niepełnych  danych  osobowych  może  skutkować 
pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.


