
 

 

                                                                                                Lipno, dnia ............... 2019 roku 

                                                         

 

 

Deklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej 

 

………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

 
Deklaruję posiadanie odpadów pochodzących wyłącznie z prowadzonej przeze mnie działalności rolniczej: 

 

1. Odpady z folii rolniczej [ Mg ]……………………………………………………….. 

 

2. Siatka do owijania balotów [ Mg ]……………………………………………………. 

 

3. Sznurek do owijania balotów [ Mg ]…………………………………………............. 

 

4. Opakowania po nawozach [ Mg ]…………………………………………………….. 

 

5. Opakowania/worki typu Big Bag [ Mg ]……………………………………………… 

 
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady będą 

przechowywane pod dachem.  

Folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda czy zmarzlina.  
Wskazane wyżej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowią inwentaryzację odpadów 

wymaganą do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

W przypadku gdy Gmina Miasta Lipna nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane.  

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do 

Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

 

 

…………………………… 
(podpis posiadacza odpadów) 

 

 
Załącznik: 1. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie 

Załącznik: 2. Kopie decyzji/zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis   

 
szt. 



 

 

Załącznik nr 1 
do deklaracji dotyczącej odbioru  

odpadów z folii i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej 

 

 

W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 

Oświadczam, iż  

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

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

......................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa i adres ) 

 

 

                 

                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskałem/am pomocy                           

                 de minimis. 

 

                 w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskałem/am pomoc de  

                 minimis  

                 

 

 w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelkę):   

 

L.p. 

Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy 

Nr 

decyzji/zaświadczenia 

Dzień 

udzielenia 

pomocy (rok-

miesiąc-dzień) 

Wartość pomocy 

brutto 

w PLN w EURO 

       

       

       

       

       

 

 

Łączna wartość de minimis: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

WAŻNE: Do oświadczenia należy dołączyć kopie decyzji/zaświadczeń, które potwierdzają uzyskanie w/w pomocy. 

 

Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. (Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne 

Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu 

pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.) 

 

 

 

…………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej) 



 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno jest Gmina 
Miasta Lipna reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lipno. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 
Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych w Urzędzie w Lipnie za pomocą adresu: rodo@umlipno.pl 
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Lipna, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Lipna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Miasta 

Lipna, jej organy i Urząd,  
a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  
d. dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)  
e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te 
mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Administratora pośrednictwo w 
czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących 
usługi w imieniu i/lub na rzecz Administratora.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i 
nie ma innej podstawy   
   prawnej przetwarzania danych, 
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 
zamian ich ograniczenia, 
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 
lub dochodzenia roszczeń, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 
wyrażonej przez tą osobę, 
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
11.  Dane osobowe mogą być pozyskane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od 
realizowanych zadań – art 14 ust 2 (f)  
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Miejską Lipna Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 
13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


