
 
 

  
miejscowość i data 

Wnioskodawca: 
 

 

(imię i nazwisko) 

 
 

(adres) 
 
 

 
 

(nr telefonu) 
 
 

(NIP) 

      Wójt Gminy Rychliki 

      Rychliki 86 

      14-411 Rychliki 
 

 

WNIOSEK 

o udział w programie priorytetowym pn.: 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia (Mg): 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (Mg) 

1. Folia rolnicza 
 

2. Siatka i sznurki do owijania balotów 
 

3. Opakowania po nawozach 
 

4. Opakowania typu Big Bag 
 

RAZEM 
 

Uwaga! 

1. Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Rychliki otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania ww. dotacji zadanie nie będzie 

realizowane. 

2. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. 

3. Sposób odbioru odpadów rolniczych zostanie ustalony dopiero na etapie wyłonienia Wykonawcy. 

4. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów 

usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

5. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji. 

6. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym niezwłocznie poinformować Urząd Gminy w 

Rychlikach. 

 

 
 

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 



 

 

Oświadczam, że przekazywane odpady rolnicze będą oczyszczone bez pozostałościach po produktach 

rolniczych, odpowiednio spakowane, oznaczone oraz przygotowane do odbioru we wskazanym terminie i 

miejscu. 

 

 

 

(data i podpis Wnioskodawcy) 
 

 

 
 

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 uchyleń dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. zm) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@rychliki.pl, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisów archiwalnych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowe 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez ww. administratora w oparciu o 

przepisy prawa, podanie tych danych jest obowiązkowe. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do; 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym prawem – prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

b) Wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

 

 
(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Załącznik: 

1. formularz pomocy de minimis w rolnictwie 

mailto:iod@rychliki.pl


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

 

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 

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

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 

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

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

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): 

 działalność w rolnictwie 

 działalność w rybołówstwie 

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie 
 
 

 
Lp. 

Dzień 

udzielenia 

pomocy1) 

 
Podstawa prawna2) 

 
Wartość pomocy3) 

 
Forma pomocy4) 

Przeznaczenie 

pomocy5) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 

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

decyzji lub umowie. 
4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, 

zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne. 
5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą 

inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej. 

 

 

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 

 

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

(imię i nazwisko) (data i podpis) 

 

 

 
 

*) Niepotrzebne skreślić. 


