
dnia .2023 r.
(miejscowość)

(imię i nazwisko)

(siedziba gospodarstwa rolnego — dokładny adres)

(Nr siedziby gospodarstwa)

(telefon kontaktowy)

IN FORMACJA

o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże

Rodzaje i ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

1. odpady z folii rolniczej - kg

2. odpady z siatki i sznurka do owijania balotów - kg

3. opakowań po nawozach - kg

4. opakowań typu Big Bag - kg

(czytelny podpis)

Informację należy złożyć do dnia 10 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Uwaga: Informacje złożone po 10 marca br. nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku przez

Gminę Dobrzyniewo Duże o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „,Usuwanie folii

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

a) kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;

b) podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Podatek VAT nie jest objęty dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie. W sytuacji gdy koszt

odbioru 1 tony odpadu przekroczy wartość 500 zł netto Wnioskodawca będzie zobowiązany

zapłacić różnicę, a także podatek VAT.



Informacja o przetyyarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.20 16 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże
z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
reprezentowana przez Wójta.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodcwrncco,cu

lub pisemnie na adres Administratora.

3. PanalPani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w ramach otrzymania przez Gminę Dobrzyniewo Duże dofinansowania
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej”.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony
i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy
i prokuratury oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe
w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na
podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje PanulPani prawo
do:

• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.


