
Goleszów, dnia……………………2022 r. 

 

WNIOSEK 

 

o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki              

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z gospodarstw 

rolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Goleszów. 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa rolnika; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane do kontaktu (nr telefonu lub adres e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wskazanie ilości (Mg) każdego rodzaju odpadów: 

- folii rolniczych:……………………………………………………………………………………….. 

- siatki do owijania balotów:………………………………………………………………………….......  

- sznurka do owijania balotów:…………………………………………………………………............... 

- opakowań po nawozach:………………………………………………………………………………... 

- typu BIG BAG:…………………………………………………………………………………………. 

4. Wskazanie powierzchni użytków rolnych (ha), na których rolnik prowadzi gospodarstwo rolne: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zobowiązuję się do poniesienia kosztów wykraczających poza wysokość udzielanej dotacji, o której 

mowa w uchwale nr 0007.17.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z gospodarstw rolnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Goleszów: 

Kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie rzeczywistej masy unieszkodliwionych odpadów i stanowi 

100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł (netto) za 1 Mg odpadów,                                         

z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość odpadów podlegająca dotacji to łączna masa odpadów 

wskazanych we wniosku. 

 

 

…………………………… 

Podpis Rolnika. 



Rolnik, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dla którego dotacja stanowić będzie pomoc   

de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, albo pomoc de minimis w rybołówstwie, do wniosku, powinien 

dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis                           

w rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu                            

2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 

z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121,                      

poz. 810) – wzór formularza w załączniku. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) Wójt Gminy Goleszów 

przekazuje poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-440 

Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: urzad@goleszow.pl, tel. 334790510 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: iod@goleszow.pl, 

tel. 334790510. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie dotacji celowej 

na  dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych                          

na terenie Gminy Goleszów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne                           

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze w związku z ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uchwały nr  0007.4.2021 Rady Gminy Goleszów                      

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, a następnie przez  

okres wynikający z przepisów archiwalnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym upoważnionym na podstawie przepisów prawa  

podmiotom tj. organom właściwym w sprawie oraz podmiotom świadczącym usługi serwisowe                               

i informatyczne wobec Administratora na podstawie zawieranych umów. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych 

danych,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć 

zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. 

7. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Informacje powyższe otrzymałam/em 

 

……………………………………………… 

(data i podpis) 


