
       
 ……………………., dnia ........................... 

 
Wnioskodawca 

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

Adres/siedziba .............................................. 

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

Telefon .......................................................... 

       Wójt Gminy Marciszów 

                                                                                    ul. Szkolna 6 

                                                                                   58-410 Marciszów 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY MARCISZÓW NA 
USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

 
 

Rodzaj odpadu 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym 

odpadzie 

Ilość ( kilogramy ) 

1 Folia rolnicza 

 

  

2 Siatka i sznurki do owijania balotów 

 

  

3 Opakowania po nawozach 

 

  

4 Big Bag 

 

  

Razem:  
 

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków                   
i warzyw. 

 
 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Marciszów 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                             i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie . Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi 
zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi 
pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Marciszów. 
Oświadczam, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, 

pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina. 

 

 

……………………………. 

  (podpis 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd 

Gminy Legnickie Pole z siedzibą w Legnickim Polu 59-241, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1 wyłącznie 

w celu realizacji odbioru odpadów rolniczych z terenu Gminy Legnickie Pole. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich 

danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

………………………………………… 

                                                                                              (data, podpis) 

 

 

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 ze zm.) – 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 2018 r. poz. 2096 z późń.zm.) 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Marciszów z siedzibą przy 
ul. Szkolnej 6, 58-410 Marciszów. Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Marciszów pod nr telefonu 75 74 10 208 lub na adres e-mail: 
gmina@marciszow.pl 

2. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
kontaktować drogą mailową na adres iodo@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora 

3. 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, przez okres 10 lat. 

4. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

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

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać    
             profilowaniu. 
       7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar                                                   
  Gospodarczy(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
       8.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące       
 prawa:                        
             - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

         - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

                 (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych      

      osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   

     (RODO);  

mailto:iodo@marciszow.p

