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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/III/2022  

Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 marca 2022 r. 

 

Wniosek 

o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na „Usuwaniu odpadów z 

folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” 

1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………… 

3. NIP/PESEL …………………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu kontaktowego :……………………………………………………………………… 

5. Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 

utylizacji: 

L. p. Rodzaj odpadów rolniczych Ilość w kg 

1. folia rolnicza  

2. siatki i sznurki do owijania balotów   

3. opakowania po nawozach i typu BIG BAG   

a) Wnioskodawca zobowiązany jest do posegregowania odpadów na 

poszczególne frakcje oraz ich oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi 

i pozbawienia innej zawartości. Sznurek i siatki po owijaniu balotów 

mają być spakowane (np. powiązane)  

b) W przypadku rezygnacji z udziału w programie zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić o tym pisemnie Wójta Gminy Kawęczyn. 
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OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE 

LUB RYBOŁÓWSTWIE 

1) Oświadczam, że: 
      *w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat (tj. w okresie od dnia 

1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku nie uzyskałem/am pomocy publicznej 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie1.  

 
      *w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat (tj. w okresie od dnia 

1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku uzyskałem/am pomoc publiczną de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w następującej wielkości (proszę wypełnić 

poniższą tabelę 1): 

*należy wstawić znak „x” w odpowiedniej rubryce 

2) informacja o otrzymanej pomocy publicznej de minimis: (przykłady pomocy: zwrot 

podatku akcyzowego, ulga inwestycyjna w podatku rolnym, pomoc suszowa/ gradobicie, 

dopłaty do utylizacji padłych zwierząt, dopłaty do nasion, dopłaty obszarowe, odbiór odpadów 

rolniczych)  

Lp. Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna 
otrzymanej 
pomocy1)* 

Dzień udzielenia  

pomocy2)* 

(dzień-miesiąc-

rok) 

Wartość pomocy 
brutto3)* 

w PLN w EUR 

.

.

.

. 

     

      

      

      

      

   Łączna wartość  

de minimis 

  

Objaśnienia: 
1)* Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. 
2)*  Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 
3)* Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w 
decyzji lub umowie. 

 

3) Udzieloną do tej pory pomoc można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rolnictwa 

w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej pod adresem: 

https://srpp.minrol.gov.pl/ zakładka Wyszukiwanie udzielonej pomocy online. 

                                                           
1 wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de 
minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat. 
 

https://srpp.minrol.gov.pl/
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Wartość pomocy w euro znajduje się w odpowiednich decyzjach i zaświadczeniach 

udzielonej pomocy. 

 

4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu finansowania usuwania 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 

i typu Big Bag i akceptuje jego warunki.  

………………………………………………………………. 
(Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kawęczyn 

reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt:  listownie:  Kawęczyn 48, 62-704 

Kawęczyn, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie BIP Gminy 

Kawęczyn, telefonicznie: 63 288 59 10 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach 

dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem email: iod@kaweczyn.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji programu „Usuwaniu 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”, w tym w szczególności rozliczenia udzielonej pomocy 

publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej. Następnie Państwa dane będziemy 

przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z 

którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych, w tym firma 

świadcząca usługę odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej w ramach niniejszego projektu. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez 

czas realizacji zadań Administratora wskazanych powyżej zgodnie z wymogami 

przepisów prawa, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje 

Państwu:  

mailto:iod@kaweczyn.pl
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 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;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu 

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

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie danych jest niezbędne do 

realizacji Pana/Pani wniosku. 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny 

sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych 

rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów 

wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego 

tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn 

oraz w siedzibie Urzędu Gminy.  

 

Zapoznałem/łam się: 

………………………………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 
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