
Jastrzębia, dnia …………………………………. 
……………………………………………………………      
Imię i nazwisko       

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..    Urząd Gminy w Jastrzębi 
adres zamieszkania/siedziba     Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 

………………………………………………………….     
numer telefonu 
 
 

1. Informuję , że na mojej działce składuję następujące ilości poszczególnych materiałów: 
 

 
 

Rodzaj odpadu 
 
 

Ilość na dzień składania 
informacji 

Szacunkowa  ilość, 
którą wyprodukuje 

gospodarstwo od dziś  do 
końca 2021 roku 

(w kilogramach) (w kilogramach) 

 
ODPADY Z FOLII ROLNICZYCH 
 

  

 
SIATKI DO OWIJANIA BALOTÓW 
 

  

 
SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW 
 

  

 
OPAKOWANIA PO NAWOZACH 
 

  

 
OPAKOWANIA TYPU BIG BAG  
 

  

 
 
Oświadczam, że mam świadomość iż: 
1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 

100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  
2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Jastrzębia 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 Gminy w Jastrzębi. 

 
                                                                                                                        

 ……………………………………………… 
                                                                                                                  (data, podpis Wnioskodawcy) 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 ), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1 w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 1 
w/w rozporządzenia. 
                                                                                                                             
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 
26-631 Jastrzębia, tel. 48 3840505. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 w/w rozporządzenia. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba , której dane dotyczą ma prawo do: 

 Zażądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Wniesienia 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. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ponadto informujemy, iż w przypadku w związku z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  nie podlega Pan/Pani  decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                    data i podpis Wnioskodawcy 

 

mailto:rodo@jastrzebia.pl

