
                                   Pasym, data ……………… 

 

           Burmistrz Miasta Pasym 

           ul. Rynek 8 

           12-130 Pasym 

 
Wniosek 

o udzielenie pomocy na realizacje zadań związanych 

z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  

na terenie gminy Pasym 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:................................................................................................... 

 

 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:…………………………….……………………………… 

 

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

 

3. PESEL:………………………………………………………………………………………… 

 

4. Telefon kontaktowy:……………………..……………………………………………………. 

 

                                    Informacja o odpadach rolniczych 

 

L.p. Rodzaj odpadu Ilość ( kilogramy ) 

1 Folia rolnicza biała  

 

2 Folia rolnicza czarna  

 

4 Siatka i sznurki do owijania balotów  

 

5 Opakowania po nawozach  

 

6 Opakowania typu Big Bag  

 

Razem:  

 

   Dofinansowanie jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że 

kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w tonach masy 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach                 

i typu Big Bag unieszkodliwionych lub podanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. 

   W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów               

od rolników oraz podatek VAT. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć 

wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez 

gminę.  

UWAGA!!! Odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, 

oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 

  Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Pasym dofinansowania                 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2023 r. 

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą                 

do roszczeń.  

   Do wniosku należy załączyć podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie. 

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy 



 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO) 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul. Rynek 8, 

12-130 Pasym). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji 

zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, 

w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu, 
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 
 

 

       ……………………………………………. 
        (data i czytelny podpis) 

 

 

  



OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE         

LUB RYBOŁÓWSTWIE 

 

 
Oświadczam, iż ....................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. : 
             (imię i nazwisko, adres, PESEL)   
 
    * w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie uzyskał/a pomocy publicznej 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 
    * w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskał/a pomoc publiczną  
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą 
tabelę**): 

 

Lp. 
Podmiot udzielający 

pomocy 
Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy 

Dzień 
udzielenia 

pomocy 
(dzień-miesiąc-rok) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EUR 

.

.

.

. 

     

      

      

      

      

      

      

      

   
Łączna 
wartość  

de minimis 
  

 

   W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie 
rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami 
zaświadczeń. 

 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób 
uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy). 
 
 
 
    ……………………………….      …………………………… 
      (miejscowość, data)                 (podpis ) 

 

* – należy zakreślić właściwą odpowiedź. 

** – wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy  
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy 
de minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat oraz należy dołączyć kopie zaświadczeń o 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej we wskazanym okresie 

 


