
 
Urząd Miasta i Gminy 
w Działoszynie 
ul. Piłsudskiego 21 

 
 

 
Deklaracja posiadanych ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 
………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej, tel. kontaktowy) 
 
 
 

Deklaruję posiadanie odpadów pochodzących wyłącznie z prowadzonej przeze mnie 

działalności rolniczej: 

 

1. Odpady z folii rolniczej [ Mg ]……………………………………………………….. 

 

2. Siatka do owijania balotów [ Mg ]……………………………………………………. 

 

3. Sznurek do owijania balotów [ Mg ]…………………………………………............. 

 

4. Opakowania po nawozach [ Mg ]…………………………………………………….. 

 

5. Opakowania/worki typu Big Bag [ 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.  
Złożenie deklaracji nie oznacza udziału w programie, nie jest to wniosek o udział.  

 
 
 

…………………………… 
(podpis posiadacza odpadów) 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
magdalena@kuszmider.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 

• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; 

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) 

8) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. 

 

 

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

 (Potwierdzenie zapoznania się z treścią) 

 
 
 
 

 

 


