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Teresin, dnia ……………………………..roku 
Dane osobowe Wnioskodawcy:  
 
Imię i Nazwisko:  
…………………………………………………………………………………….  
Adres zamieszkania: 
 …………………………………………………………………………………….  
Telefon kontaktowy:  
…………………………………………………………………………………….  
 
        Wójt Gminy Teresin 
        Ul. Zielona 20 

  96-515 Teresin 
 
 
 

Wniosek o usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
     

 
 
1. Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwienia (Mg):  
 

Rodzaj odpadu Masa odpadu [Mg] 
1Mg=1000kg 

Folia rolnicza biało-czarna  

Folia rolnicza biała  

Siatka i sznurek do owijania balotów  

Opakowania po nawozach  

Opakowania typu Big Bag  

 
 
 
 
Oświadczam, że mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia.  
W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Wójtowi Gminy 
Teresin oświadczenia o rezygnacji.  

 
 

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



2 

 



OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE 

MINIMIS W ROLNICTWIE         

LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS 

 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko/ nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce zamieszkania i adres /siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis) 

 
 
Oświadczam, iż : 
 
    * 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)           (pieczęć i 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 
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