
Urząd Gminy Konopnica 

Kozubszczyzna 127A 

21-030 Motycz 

Data i miejsce wpływu  

 
 
 
 
 

Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.” 
 

1. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko ) 

 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………….  

(nazwa miejscowości, nr domu, kod pocztowy) 

 
Telefon ……………………………… 

 

2. Miejsce prowadzenia działalności rolniczej:  
Nr ewidencyjny działki ……………………………… obręb …………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………...  
(nazwa miejscowości, nr domu) 

 

3. Szacunkowa masa i rodzaj wyrobów znajdujących się na 

nieruchomości, pochodzących z prowadzenia działalności rolniczej: 

L.p. Rodzaj odpadów  Masa [kg] 
    

1. Folia rolnicza   
    

2. Siatka do owijania balotów   
    

3. Sznurek do owijania balotów   
    

4. Opakowania po nawozach   
    

5. Opakowania typu „Big Bag”   
    

  Razem:  
    

 
4. W/w odpady będą odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą, jaka jest ich 

masa) i przygotowane do odbioru we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór nie będzie 

możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuje się dostarczyć je 

we wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek 

organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 

 

…………………………………..  
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
Zadeklarowana masa odpadów zostanie odebrana tylko w przypadku uzyskania przez Gminę 

Konopnica dofinansowania z NFOŚiGW w ramach zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.” 

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wypełnionego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy 

Konopnica do dnia 10.02.2023 r.  
Uwaga!!! Przy rozpatrywaniu wniosków będzie decydowała data wpływu do urzędu. 
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KARTA INFORMACYJNA 

 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą  

w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: 

sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Wójcik, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do 

korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych 

jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub 

uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 

tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica 

dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica.  
 
 
 
 

 

………………………………………..  
(data i podpis) 
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