
………………..……………, dnia …………………... 

                                                                        (miejscowość i data) 

 

Informacja w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

Ja, ………………………………………………………………………….........  zamieszkały/a 
              (imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

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

 

telefon ………………….. informuję, że w prowadzonym gospodarstwie posiadam                
(telefon do kontaktu)  
 

następującą ilość odpadów:  
 

L.p. Rodzaj posiadanego odpadu Obecna masa 

posiadanych 

odpadów 

(kilogramy) 

Szacunkowa masa 

wytwarzanych 

odpadów na rok 

(kilogramy) 

1. Folia rolnicza   

2. Siatka do owijania balotów   

3. Sznurek do owijania balotów   

4. Opakowania po nawozach   

5. Opakowania typu Big Bag   

 

które po otrzymaniu przez Gminę Ciężkowice dofinansowania przekażę do odbioru i utylizacji 

w miejsce wyznaczone przez gminę. 

 

Pouczenie: 

1. Zadanie nie będzie realizowane jeżeli Gmina Ciężkowice nie otrzyma dofinansowania 

z Narodowego Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, należy niezwłocznie złożyć pisemną 

informację w Urzędzie Gminy Ciężkowice. 

 

……………………………………… 

                                                                                                   (Data i podpis)



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje 

się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany przez 
Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą                                            w Ciężkowicach (33-190) ul. 
Tysiąclecia 19 tel. 14 6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  - Pana Stanisława Jaremko, z którym 
można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl,  tel.696932115 

3. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów prawa. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający  

z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 
przetwarzania tych danych). 

7. Pani/Pana dane pozyskiwane są : od osoby, której dane dotyczą/z innych źródeł*.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO. 

 

 

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

                                                                                                   (Data i podpis)



 


