
 

 

Bieżuń, dnia …………………… 

 

Nazwisko i imię 

……………………………………………………. 

......................................................................... 
Adres 

......................................................................... 

......................................................................... 
 Telefon kontaktowy 

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń  

ul. Warszawska 2 

09-320 Bieżuń 

 

Formularz zgłoszeniowy  

zadeklarowanych do usunięcia folii rolniczych  

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  
 

Posiadana ilość odpadów: [kg] 

Folia rolnicza  

Siatka i sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Opakowania typu Big Bag  

 

 

..................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że mam świadomość iż: 

1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

2. W przypadku nieotrzymania przez gminę Bieżuń dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

3. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć pismo w tej 
sprawie do urzędu miasta i gminy Bieżuń. 

4. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. 
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady produkcji rolnej do 
miejsca wskazanego przez gminę. Odpady muszą być dostarczone w sposób umożliwiający ich 
zważenie i załadunek (np. zwinięte bele). 

5. Przekazane przez rolników odpadu muszą być pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń nie 
związanych z ich użytkowaniem. 



 

 

6. Informacje na temat realizacji programu informacje (w tym o terminach) będą przekazywane rolnikom 
za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy Bieżuń oraz biuletynu informacji publicznej. Nie 
dostosowanie się do zawartych tam informacji traktowane jest jak rezygnacja z udziału w programie. 

7. Jeżeli realizacja programu będzie tego wymagała, rolnicy mogą zostać poproszeni o przedłożenie 
innych dokumentów niż wymienione we wniosku. 

 

 

..................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż: 

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późń.zm.) 

2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń z siedzibą przy ul.    

Warszawskiej 2, 09-320 Bieżuń. 

3. Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email: iod@biezun.pl pisemnie na adres siedziby administratora.  

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

                                                                                              ............................................................... 

 
                                   Czytelny podpis    
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