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 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia   

 ul. Daszyńskiego 1 

 59-920 Bogatynia 

 

 

WNIOSEK 

o odbiór odpadów rolniczych z terenu Miasta i  Gminy Bogatynia 

Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

Nr telefonu  

 

Email 

 

 

 

Deklaruję do odbioru odpady z rodzaju: 

Folia rolnicza (kg)  

 

Siatka do owijania balotów (kg)  

 

Sznurek (kg)  

 

Opakowania po nawozach 

 

 

Big Bag (kg) 

 

 

 

Wyżej wymienione odpady znajdują się na posesji (podać adres): 

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

Niniejszym oświadczam, że wskazane powyżej odpady pochodzą wyłącznie z prowadzonej przeze mnie 

działalności rolniczej. Wskazane ilości odpadów będą traktowane jako inwentaryzacja odpadów na potrzeby 

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 w Warszawie. 

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

                                                                (data, podpis) 

UWAGA: 

1)  W przypadku otrzymania dotacji odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek 

organicznych, ziemi, słomy itp., zawinąć w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek. 

2) W przypadku otrzymania dotacji należy w określonym przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni terminie 

przetransportować wymienione we wniosku odpady na wskazane przez urząd miejsce. 

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuje się niezwłocznie złożyć do Urzędu Miasta                  

i Gminy w Bogatyni oświadczenie o rezygnacji. 



 

 

 

Załącznik: 1. 

Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd 

Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia wyłącznie w celu realizacji odbioru odpadów 

rolniczych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

moich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

………………………………………… 

                                                                                                         (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

W CELU REALIZACJI ODBIORU OADPADÓW ROLNICZYCH Z TERENU MAISTA I GMINY 

BOGATYNIA 
 

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO), 

informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach  z tym związanych: 

 

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe? 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 

z siedzibą 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117.   

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395. 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji odbioru odpadów rolniczych  

z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art.3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454) 

i art.26 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) 

3.  Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp? 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przetwarzają dane 

osobowe. 

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane? 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 

2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami). 

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują? 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z 

tego prawa). 

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Czy muszę podać swoje dane? 

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2096) lub zawarta między stronami umowa. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osbowych Administratorowi na charakter dobrowolny. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

  

 


