
Urząd Gminy w Kluczewsku 

ul. Spółdzielcza 12 

29-120 Kluczewsko 

 

 
WNIOSEK 

o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej 

1. Dane wnioskodawcy 

 

a. Imię i Nazwisko…………………………………………..……………………….. 

 

b. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….. 

 

c. PESEL …………………………………………………………………………….. 

 

d. Posiadam gospodarstwo rolne TAK - NIE ………………………………………. 

 

e. Prowadzę działalność rolniczą o następującym charakterze (opcjonalnie kod PKD) 

 

……………………………………………………………..………………………. 

 

f. Adres występowania odpadów ……………………………….…………………… 

 

g. Nr ewidencyjny działki i obręb ……………………………………………………. 

 

h. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………….. 

 

2. Informacja o ilościach odpadów z podziałem na: 

 

a. folia rolnicza czarna w kg. ……………………………………..………………… 

 

b. folia rolnicza biała w kg. …………………………………………………………. 

 

c. siatki i sznurki do owijania balotów - ilość w kg. ………………………………… 

 

d. opakowania po nawozach i typu Big-Bag w kg. ……………….…………………. 

 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie niezbędnym 

dla realizacji wniosku. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: „Kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

 

 

 

 

 
Data …………………………. ………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO” –Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kluczewsko reprezentowana przez 

Wójta Gminy – Pałkę Rafała, ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko, 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym 

przez Wójta Gminy Kluczewsko Inspektorem Ochrony Danych –, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 
1) Żądania od administratora: 

a) dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

e) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych (art. 17 RODO) wówczas 

Administrator nie będzie mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz wynikające z umów z Instytucjami Zarządzającymi (dotyczy projektów 

dofinansowanych z funduszy UE). 

3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03- 

00 e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań publicznych przez 

Gminę Kluczewsko . 

5) Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez gminę zadań, o które 

się Państwo staracie. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), 

tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na 

podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną. 

 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

Data …………………………. ………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy
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