
 

…………………………… 
                                                                                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

Urząd Gminy Księżpol 

ul. Biłgorajska 12 

23-415 Księżpol 

 

 

 

Deklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej 

 

 

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

 

………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 
(telefon 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.  

W przypadku gdy Gmina Księżpol nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane.  

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu Gminy 

Księżpol. 

 

 

 

…………………………… 
(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   

 
szt. 



 

 

Do deklaracji 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/ budżetowych uzyskałem/am pomocy de   

                 minimis. 

 

             

 

                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających  lat nie uzyskałem/am pomoc de minimis  

                 w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę)*.    

 

 

       

 

L.p. 

Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna otrzymanej 

pomocy 

Nr 

decyzji/zaświadczenia 

Dzień udzielenia 

pomocy (rok-

miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EURO 

       

       

       

       

       

 

 

Łączna wartość de minimis: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

WAŻNE: Od 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)  



 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
(W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol. Urząd Gminy Księżpol, z mocy Ustawy o 
samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta Gminy Księżpol ( adres: ul. Biłgorajska,  
23-415 Księżpol). 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail : biuro@myszkowiak.pl 
3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań przez Urząd Gminy Księżpol tj. : 
- naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1 oraz art. 6 ust 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) 
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:  
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. 
kancelaria prawna, windykacja, firma informatyczna). Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa archiwalnego lub przez okres 
niezbędny do dochodzenia roszczeń,  natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą – do odwołania zgody.  
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2) przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną 
sytuację; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach 
marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;  
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:  
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;  
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;  
d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są 
udostępniane. 
9. Informujemy, iż: 
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi realizację Pani/Pana 
sprawy w Urzędzie, 
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej 
formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

 

 

                                                           
1 RODO - 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). 


