
 

GMINA WOLA MYSŁOWSKA 
Urząd Gminy Wola Mysłowska 

21-426 Wola Mysłowska 57 

 

WNIOSEK 

o zakwalifikowanie do programu 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z  działalności rolniczej 
 

w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Wola Mysłowska do programu  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

 

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Wola Mysłowska do programu „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego z dotacji NFOŚiGW wnoszę 

o zakwalifikowanie mnie do udziału w przedmiotowym Programie. 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……….………….……………………………………………………………………. 

Tel./e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ROLNICZEJ PRZEZNACZONYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA [ kg]: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość [kg]/rok 

1 folia rolnicza  

2 siatka do owijania balotów  

3 opakowania po nawozach  

4 opakowania typu Big Bag  

 

UWAGA! Odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki, umożliwiające 

ich zważenie i załadunek. Odpady nie mogą być zabrudzone błotem, substancjami ropopochodnymi 

(oleje, smary, olej napędowy itp.) oraz organicznymi (pozostałości kiszonek, obornik itp.) 

– odpady zanieczyszczone nie będą przyjmowane!. 

 

 

PONADTO: 

 

1. Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków o udział w programie 

priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, 

realizowanym z dotacji NFOŚiGW, oraz że mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji 

nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia, 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Wójtowi Gminy 

Wola Mysłowska oświadczenie o rezygnacji. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Wola Mysłowska moich danych 

osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”. 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzenie 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 osobowych), /Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1, /w skrócie: RODO/ informujemy, 

co następuje: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57; 

21-426 Wola Mysłowska, adres e-mail: urzad@wolamyslowska.com.pl, telefon: (025) 754 25 16; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Przydatek; tel. (25) 754 25 16 w. 31; 

e-mail: iod@wolamyslowska.com.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie realizacji programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze); 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wniosek o udział w projekcie 

(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań 

Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego – zgodnie z przepisami 

kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku 

wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO 

jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95), natomiast podanie danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 

jest dobrowolne; 

9. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

jak również nie będą podlegać profilowaniu. 
 

 

 

 

………………………………… 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

mailto:iod@wolamyslowska.com.pl

