
 
……………….………………………… 

                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

Gmina Raciąż 
ul. Kilińskiego 2 
 09-140 Raciąż 

 
 

Informacja o ilości odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej do odebrania z gospodarstwa 

 
 

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

 
………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

 
 

Informuję, iż posiadam niżej wymienione odpady pochodzące wyłącznie z prowadzonej przeze 
mnie działalności rolniczej w ilościach miary Mg (megagram): 
 

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

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

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

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

5. Opakowania/worki typu Big Bag [ Mg ] ……………………………………………… 
 

Wskazane powyżej 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.  
W razie nie otrzymania przez Gminę Raciąż dotacji w ramach ww. programu , zadanie nie będzie 
zrealizowane.  
W przypadku rezygnacji z udziału w programie, prosimy niezwłocznie o złożenie 
oświadczenia o rezygnacji do Urzędu Gminy w Raciążu. 

 
 
 

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

 
Załącznik: 1. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie 
Załącznik: 2. Kopie decyzji/zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w sztukach  

 



 

Klauzula informacyjna dla interesantów i kontrahentów  

Gminy Raciąż 

w zakresie ochrony danych osobowych 

Gmin Raciąż informuje, że 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  (RODO): 

 Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Raciążu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2,        
09-140 Raciąż, 

 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Raciążu jest Pan Andrzej Pokorski,                             
tel. 23 679 12 80 (wew. 122), e-mail apokorski@gminaraciaz.pl 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy w Raciążu; 

 Celem zbierania danych osobowych jest: 

 realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, 

 konieczność realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie zainteresowanej osoby; 

 potrzeba wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

 Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy w Raciążu. 

 Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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, 

 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podajecie Państwo dobrowolnie. 
 
 

 

 

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

                                        (Potwierdzenie zapoznania się z treścią) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
Do informacji 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 uzyskałem/am /  
nie uzyskałem/am pomocy de minimis. 
 
                  

w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę)*.    
       
 

L.p. Podmiot udzielający pomocy 
Podstawa prawna 

otrzymanej 
pomocy 

Nr decyzji 
/zaświadczenia 

Data 
udzielenia 

pomocy (rok-
miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EURO 

       

       

       

 
 

Łączna wartość de minimis:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
WAŻNE: Do oświadczenia należy dołączyć kopie decyzji/zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie w/w pomocy. 

 
 

Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. (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)  


