Załącznik nr 1
do Regulaminu dofinansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

….........................., dnia..........2022 r.
(miejscowość)

WÓJT GMINY BABIAK
Plac Wolności 5
62-620 Babiak
WNIOSEK
o dofinansowanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak
I. DANE WNIOSKODAWCY
1.Imię
i
nazwisko
………………………………………………………………………...

wnioskodawcy:

2.Adres zamieszkania:................................................................................................................................
3.Adres do korespondencji
(wypełnić, jeżeli adres jest inny
niż adres zamieszkania) :..........................................................................................................................
4. PESEL:...................................................................................................................................................
5. NIP:.........................................................................................................................................................
6.Numer telefonu:.......................................................................................................................................
II.ZAKRES WNIOSKU
Informuję, że posiadam odpady pochodzące z działalności rolniczej, które chcę przekazać do odzysku
lub unieszkodliwienia:

Rodzaj odpadu
Lp.

Właściwe zaznaczyć stawiając X przy danym odpadzie

1.

Folia rolnicza

2.

Siatka do owijania balotów

3.

Sznurek do owijania balotów

4.

Opakowania po nawozach

5.

Opakowania typu Big-Bag

Ilość [Mg-tona]

Razem:
7. Adres nieruchomości, na której znajdują się odpady określone w części II -Zakres wniosku

…………………………………………………………………………………………………………
III. OŚWIADCZENIA
1. Rodzaj prowadzonej działalności (zaznaczyć znakiem X):
[ ] Rolnicza
[ ] Pozarolnicza
[ ] Gospodarcza
[ ] Inna
2. Oświadczam/-y, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z informacją
załączoną do wniosku wyniosła łącznie …………………….EURO.
Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie
złożenia wniosku, aż do przyznania pomocy w ramach niniejszego przedsięwzięcia.
3. Oświadczam/-y, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. do
dnia..............................2022 roku, nie otrzymałam/-em pomocy de minimis.

4. Oświadczam/-y, że zapoznałam/em się z treścią zarządzenia w sprawie przyjęcia
Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie
Gminy Babiak
i akceptuję jej treść.
5. W przypadku otrzymania dofinansowania odpady należy odpowiednio przygotować tj. związać
i zapakować, oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp. zanieczyszczeń oraz dostarczyć we
własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poloniszu,
w określonym terminie.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Wójtowi
Gminy Babiak pisemne oświadczenie o rezygnacji.

.....................................................
(miejscowość, data)

.....................................................
(podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), informujemy,
iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Babiaku reprezentowany przez Wójta
Gminy Babiak z siedzibą: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iodo@babiak.org.pl lub pisemnie na adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak. Będziemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach:
 realizacja zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gmin lub zleconych
i powierzonych,
 wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy.
 prowadzenie postępowań należących do właściwości Wójt Gminy
w sprawach
indywidualnych,



1.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przewidzianych prawem, a
w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych oraz archiwizacja dokumentów – w tym
akt postępowań administracyjnych;
 realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy
jest:
 niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego
oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 Pani/Pana zgoda –w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje
oparcia
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia
kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania
Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z
przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora -przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo wniesienia sprzeciwu,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania
jest przepis prawa, lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej obsługi ze strony Urzędu
w Babiaku.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

....................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

