
Lubin, dnia …………….. 2019 r. 

…………………………………….. 
      imię i nazwisko 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
          adres zamieszkania, nr telefonu 

                             Wójt Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3 
59-300 Lubin

 

Wniosek 
o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

pochodzących z działalności rolniczej 

     Zwracam się z prośbą o odbiór folii rolniczej powstałej z działalności rolniczej w moim☐
       gospodarstwie w ilości: 
              - folia rolnicza czarna …………………  kg, 
              - folia rolnicza biała …………………..   kg, 

     Zwracam się z prośbą o odbiór odpadów: ☐
          - z siatki ………………….  kg,

- sznurek do owijania balotów …………………..  kg, 
- opakowania po nawozach …………………..  kg, 
- typu Big – Bag ………………….. kg.

Ww. odpady znajdują się na mojej posesji w miejscowości …………………………… działka nr ………..

Informacja dodatkowa:

Folie powinny być oczyszczone i spakowane. W przypadku otrzymania dofinansowania Rolnik będzie 

zobowiązany do dostarczenia ich we wskazane miejsce. 

…………………………………….. 
data, czytelny podpis 

Załączniki: 
1. Informacja na temat gospodarstwa rolnego, 

2. Oświadczenia, 

3. Kserokopia wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2019.



Załącznik nr 1 

…………………………………….. 
      imię i nazwisko 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
          adres zamieszkania

INFORMACJE NA TEMAT GOSPODARSTWA ROLNEGO 

1. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa

Miejsce prowadzenia działalności rolniczej ……………………………………………………………...
          (miejscowość)

2. Powierzchnia Gospodarstwa 

…………………………………….. 

3. Powierzchnia użytków rolnych (ha)

Grunty pod 
zasiewami

Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe

4. Rodzaj prowadzonej produkcji rolnej

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

5. Liczba sztuk bydła, trzody chlewnej, owiec i koni w przeliczeniowych sztukach dużych (DJP)

Rodzaj zwierząt Liczba sztuk Liczba sztuk w DJP

…………………………………….. 
data, czytelny podpis 



Załącznik nr 2

…………………………………….. 
      imię i nazwisko 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
          adres zamieszkania

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, iż nie otrzymałem pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie.

2. Oświadczam,  iż * otrzymałem/ nie otrzymałem pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch lat

poprzedzających w wysokości ………………………………………………….…………………………... zł.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Lubin.

Urząd  Gminy  jako  administrator  danych  informuje,  że  przysługuje  Pani/u  prawo  dostępu,  aktualizacji,

ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  swoich  danych  oraz  wzniesienia  sprzeciwu  na  dalsze  ich

przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie  danych  jest  dobrowolne  jednakże  niezbędne  do  celów  aplikowania  o  dotację  z  NFOŚiGW.

Wyjaśnień  w  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  udziela  Inspektor  Ochrony  Danych

w tut. Urzędzie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów aplikowania o dotację NFOŚiGW. Pani/Pana

dane osobowe będą przechowywane do końca 2021 roku.  Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi

osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, e mail:  iod@ug.lubin.pl

…………………………………….. 
data, czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić
  


