
       Załącznik nr 1 

“Wzór wniosku” 

Formularz zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Łapy 

1. Dane wnioskodawcy  

Imię i Nazwisko  

 

Pesel 

 

 

Adres zamieszkania  

 

Nr telefonu  

 

 

2. Zadeklarowane do usuwania folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności 

rolniczej 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (Mg/tona) 

 

1 Folia rolnicza  

 

 

2 Siatka do owijania balotów 

 

 

3 Sznurek do owijania balotów 

 

 

4 Opakowania po nawozach 

 

 

5 Worki Big Bag 

 

 

Oświadczam, że mam świadomość, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne                             

z przyznaniem 100% dofinansowania. Uzależnione jest to od otrzymania dofinansowania z 

NFOŚiGW oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy. 

 

Uwaga: 

- Odpady należy dostarczyć odpowiednio zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie                

i załadunek, 

- Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i 

pozbawione innej zawartości 
Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja ww. odpadów, dla potrzeb naboru 

wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Ww. odpady zobowiązuję się dostarczyć we wskazane miejsce. Gmina realizowała 

będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy 

zadania. 

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

Miejscowość i data                                                                  Czytelny podpis 



 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej 

RODO 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, 

ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl , 

tel. 85 715 2251.  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@um.lapy.pl .  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku w ramach programu 

priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” oraz późniejszego – w przypadku otrzymania dotacji - usuwania w/w odpadów i 

przeprowadzenia postępowania z tym związanego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, a także mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, 

obsłudze prawnej oraz informatycznej Administratora, a także innym podmiotom, którym dane 

będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  

prawa dotyczący archiwizacji.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych .  

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące 

przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

warunkiem koniecznym przyjęcia przez Gminę Łapy wniesionego przez Panią/Pana formularza 

zgłoszeniowego dotyczącego usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej na terenie gminy Łapy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi 

Pani/Panu skuteczne wniesienie formularza zgłoszeniowego.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapy.pl/


Załącznik nr 2 

Wzór oświadczenia 

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

 
OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 

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

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc: 

 

                           działalność w rolnictwie 

                           działalność w rybołówstwie 

 

Oświadczam, iż  

                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat              

podatkowych nie uzyskałem/am pomocy de minimis. 

 

 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych          

uzyskałem/am pomoc de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę)*.    

 

L.p. 
Przeznaczenie 

pomocy 

Podstawa prawna 

otrzymanej 

pomocy 

Forma pomocy 

(dotacja, dopłata, 

zwolnienie, 

umorzenie itp.) 

Dzień 

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)  
 


