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– Wniosek jest składany w celu uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
– Wniosek jest składany w celu aktualizacji danych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego

Podstawa prawna:

art. 23 oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148,
z późn. zm.)

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub nazwisko wytwórcy

2. Imię w przypadku osoby fizycznej
3. NIP
4. Numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze (KRS)
5. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania wytwórcy (miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania)

6. Kod pocztowy

–

7. Poczta
8. Gmina
9. Powiat
10. Województwo
11. Telefon
12. Faks
13. E – mail
14. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny od adresu podanego w punktach 6-10)
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CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
15. Miejsce wykonywania działalności
Ulica

Numer

Miejscowość
Kod pocztowy

–

Poczta

Województwo
16. Zakres i rodzaj wykonywanej działalności w ww. miejscu

1

– Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego w układzie:
– rozdzielonym
– kogeneracyjnym
– innym ..............................................................................................................................................................................
(należy podać inny rodzaj układu, w którym będzie wytwarzana energia elektryczna z biogazu rolniczego)

– Wytwarzanie biogazu rolniczego w celu:
– wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej gazowej
– wykorzystania w inny sposób .......................................................................................................................................
(należy podać inny sposób wykorzystania biogazu rolniczego)

17. Dane dotyczące instalacji
((W poniższej tabeli kolumnę numer 1 wypełniają wszyscy wytwórcy wytwarzający biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. Dodatkowo,
wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego wypełniają kolumnę nr 2)

Roczna wydajność instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego
3
(m / rok)

Łączna moc zainstalowana
2
elektryczna instalacji
(MW e)

1

2

Uwaga! W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona w większej liczbie miejsc należy zrobić kserokopię niniejszej
strony i po jej wypełnieniu, dołączyć do wniosku wskazując w polu „Numer” znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny
numer oraz liczbę dołączanych stron wniosku (np. 1/2, 2/2).

1

2

Zaznaczyć właściwe krzyżykiem.
Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
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CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne, stanowiące załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.
2. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego, stanowiące załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców
biogazu rolniczego, albo oświadczenie o następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania
energii elektrycznej z biogazu rolniczego określone w art. 25 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
i spełniam warunki określone w art. 25 pkt 1 i 2.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny również zawierać:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia,
2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wpisie do rejestru działalności
regulowanej.
CZĘŚĆ IV. INFORMACJA
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych
zawartych w niniejszym wniosku jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie przy
ul. Karolkowej 30.
II. Inspektor Ochrony Danych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.kowr.gov.pl; pod e-mailem: iodo.kowr@kowr.gov.pl; lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań do KOWR jako organu prowadzącego rejestr
wytwórców biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane tj. okres w jakim KOWR
zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru wytwórców biogazu rolniczego i realizacja zadań powierzonych KOWR na mocy ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, uwzględniający okres przedawnienia
roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.
V. Odbiorcy danych
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii rejestr wytwórców biogazu rolniczego jest
rejestrem jawnym. Inne niż zawarte w jawnym rejestrze wytwórców biogazu rolniczego Pani/Pana dane zawarte w niniejszym wniosku
mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania na
polecenie KOWR tj. podmioty realizujące obsługę prawną KOWR, świadczące usługi IT itp. Pani/Pana dane osobowe w szerszym niż
zawarte w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego zakresie, mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek ich
udostępnienia będzie wynikać z przepisów prawa.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
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Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek poza tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowyc h
wskazanym w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych przez Pani/ Pana jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
biogazu rolniczego, którą reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Panu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Miejscowość:________________________________

__________________________________________________
Data ________ - ________________ - __________
(dzień)

(miesiąc)

(rok)

Podpis wytwórcy albo osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

