
INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH 

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Imię i nazwisko  Adres/Telefon kontaktowy Adres lokalizacji odpadów 

  

 

 

 

 

 

Posiadam odpady z rodzaju: 

 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym 

odpadzie 

Ilość ( kilogramy ) 

1 Folia rolnicza   

2 Siatka i sznurki do owijania balotów   

3 Opakowania po nawozach   

4 Opakowania typu BIG BAG   

Razem:  

 

które przekażę do odbioru i utylizacji w miejsce wskazane przez gminę. 

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż: 

1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania 

w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej. 

2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sierpc dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

3. W przypadku rezygnacji z zadania, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć pismo w tej 

sprawie do Urzędu Gminy w Sierpcu 

                                                                                                                            Data, czytelny podpis  

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

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam/my, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Sierpcu, 

ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc, w celu podjęcia przez Gminę Sierpc niezbędnych działań związanych z ubieganiem się o uzyskanie, realizacją 
rozliczeniem dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie dla zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sierpcu jest Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 

09-200 Sierpc. 

Administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres 

email: iod@gmina.sierpc.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Urząd Gminy w Sierpcu przy ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc informuje, że przetwarzanie Państwa  danych osobowych odbywa się zgodnie 

z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).   

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych 

znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                     

Data, czytelny podpis              

……………………………………………… 

 


