
WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW 

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W 2023 R. 

1.  Wnioskodawca …………………………………………………………………….……… 

2. Dane kontaktowe: 

 

      Adres wnioskodawcy …………………………………………………………………….… 

Kod pocztowy ………………………………………………………………………….…... 

Telefon ……………………………………………………………….………...................... 

 

3. Ilość i rodzaj odpadu do usunięcia:  

 

o odpady z folii rolniczej białej, niebieskiej, zielonej po sianokiszonce  

(z balotów):            ………….. Mg 

o odpady z folii rolniczej czarnej, czarno-białej lub zielonej tzw. folie twarde 

 – po pryzmach, z tuneli itp.:          ………….. Mg 

o odpady z siatki i sznurka do owijania balotów:         ………….. Mg 

o opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag        ………….. Mg 

 

4. Uwagi i informacje dodatkowe: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Uwagi gminy przyjmującej wniosek 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.  Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 

danych osobowych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” 

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Międzygminny 

„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19 – 300 Ełk,  

w celu realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 

realizowanego w formie dotacji NFOŚiGW.   

Podanie danych na wniosku o dofinansowanie ww. zadania wraz z załącznikami  

jest dobrowolne i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

  



 

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, a  Odbiorcami danych mogą  

być Gmina, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, NFOŚiGW  

w Warszawie, PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o. o., Wykonawca zadania oraz inne podmioty 

uprawnione.  

Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania  

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Dane osobowe  

będą przetwarzane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych 

osobowych.   

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Biura Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku pytań 

dotyczących przetwarzania danych osobowych będę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19 – 300 Ełk numer tel. 87 732 60 97  

adresem e – mail zmgk@um.elk.pl, iod@rodo.elk.pl 

 

 

 

………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zmgk@um.elk.pl
mailto:iod@rodo.elk.pl

