
               ……………….………………, …………………….… 
          miejscowość                                data 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
           Imię i nazwisko, adres tel. 
 

DEKLARACJA  
 ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów  

pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym  
 
 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej osobiście i z 

terenu działalności Związku działalności rolniczej w ilościach:  

 
1. Folia rolnicza                              ……………………………………………………. kg 

2. Siatka do balotów                           ……………………………………………………. kg 

3. Sznurek do balotów                          ……………………………………………………. kg 

4. Worki po nawozach i typu Big Bag    ……………………………………………………. kg 

W/w odpady odpowiednio spakowane, oznaczone, zobowiązuję się dostarczyć we wskazane 
przez ZM „Obra” miejsce.* Odpady przygotowane do oddania muszą być oczyszczone z 
resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. 
 
 
 

…………………………………………………. 
   (czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

 

 

UWAGA! ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST INFORMACJĄ 

O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I NIE JEST 

JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM POMOCY FINANSOWEJ. WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 

WYCZERPANIA LIMITU ILOŚCIOWGO WYNOSZĄCEGO 700 T.   

*miejsca wskazane to: Powodowo, Siekówko – dawniejsze składowiska odpadów  



 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny "Obra", Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@presstu.pl Marcin Kosicki 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zbiórki odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 

 
 

…………………………………………………. 
    (czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@presstu.pl

