
       Ciechocin, dnia  10.06.2021 r. 
 

                                                  
 

            

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY CIECHOCIN     
 

 

 

 

          W związku z możliwością uzyskania w 2021 roku  przez 

Gminę Ciechocin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją 

programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” proszę o składanie 

informacji  na  temat  ilości  posiadanej  foli  rolniczej,   siatki  

i sznurka do owijania balotów,  opakowań  po  nawozach oraz 

opakowań typu Big Bag przeznaczonych do utylizacji  pocztą 

tradycyjną na adres Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 

87 – 408 Ciechocin, osobiście oraz e-mailem na adres : 

tomasz.krasuski@ciechocin.pl lub ciechocin@ciechocin.pl  

zgodnie  z wnioskiem  zamieszczonym poniżej do dnia 30 

czerwca 2021 roku .                           
 

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CIECHOCIN 

                                                                       ANDRZEJ OKRUCIŃSKI 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(miejscowość, data)  

 

 

 

Urząd Gminy Ciechocin 

Ciechocin 172   

87-408 Ciechocin 

 

 
  

W N I O S E K 

o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 

 

1. ......................................................................................................................... 
(imię i nazwisko posiadacza odpadu) 

 

2. ......................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

3. Rodzaj i ilość posiadanych wyrobów:  

□ folia rolnicza …………..........................…….....................................Mg/kg*  

□ siatka i sznurek do owijania balotów………..….................................Mg/kg*  

□ opakowania po nawozach………….................................................... Mg/kg*  

□ opakowania typu Big Bag  ……….……….........................................Mg/kg*  
 

4. ........................................................................................................................ 
(telefon –dane podane dobrowolnie za zgodą, w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji 

zadania) 

 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia informacji w Urzędzie Gminy 

Ciechocin w przypadku rezygnacji z realizacji zadania.  

Koszty dostarczenia folii i innych odpadów z produkcji rolniczej do miejsca zbiórki 

wskazanego przez gminę, rolnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 

 

.............................................  
podpis posiadacza odpadu 

 
 

1. *- niewłaściwe skreślić 

2. W załączeniu ogólna klauzula informacyjna  Urzędu Gminy Ciechocin (RODO) 



Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Ciechocin (RODO) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ciechocin jest Michał Daczko 

adres e-mail: odoserwis@gmail.com    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z Usuwaniem foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej w Gminie Ciechocin.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 podanie danych osobowych jest:  

 w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, 

dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest 

Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; 

w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i 

wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,  

 w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze;  

 posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia 

danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu;  

 Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

Administrator Danych. 

 

 

 


