
UCHWAŁA NR XVII/149/2020 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 8, w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Rada Gminy Pokój uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady dofinansowania z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Pokój przy udziale środków 
uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 2. 1.   Zasady udzielenia dofinansowania w tym tryb udzielania dotacji, sposób jej rozliczenia zostały 
określone w załączniku pn.: „Regulamin zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na przedsięwzięcie 
z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka  do owijania balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Dofinansowaniu podlegają odpady ujęte w inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym na lata 2019-2020 z obszaru gminy Pokój, 
będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu 
priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.” 

3. Możliwe jest dofinansowanie innych odpadów nie ujętych w inwentaryzacji, w sytuacji, gdy faktyczna 
ilość odpadów oddanych do utylizacji nie wyczerpie założonej ogólnej ilości unieszkodliwionych odpadów. 

§ 3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki własne beneficjenta końcowego, tj. osoby, od 
której zostaną odebrane odpady. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/149/2020 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

Regulamin  zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na przedsięwzięcie  z zakresu usuwania 
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka  do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 

1. Zasady dofinansowania zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie określone zostały w umowie pomiędzy Gminą Pokój, a Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana zasad dofinansowania przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, to Gmina Pokój zmodyfikuje zasady i tryb 
udzielania pomocy finansowej. 

3. Dofinansowaniu podlegają koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących 
od rolników  (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. 

4. Środki finansowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych beneficjenta końcowego, tj. osoby, od której zostaną odebrane 
odpady. 

5. Na realizację przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela 
Gminie Pokój dofinansowania w formie dotacji, w kwocie do 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset 
złotych 00/100), przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 500 zł 
i wyrażonych w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia oraz 
nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego Przedsięwzięcia. Koszty będą 
ponoszone od dnia 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r. 

6. Beneficjent końcowy, przez którego rozumie się rolnika, zobowiązany jest do poniesienia kosztów ze 
środków własnych w przypadku: 

1) zdeponowania większej ilości odpadów, niż deklarowana  w formularzu dot. inwentaryzacji folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, 

2) kwota odbioru odpadów przekroczy 500 zł/Mg. 

7. Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadania z zakresu „Usuwania odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, udzielana jest 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 
sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.). 

8. Udzielenia pomocy de minimis następuje po złożeniu przez beneficjentów oświadczenia 
o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz formularza informacji przedstawianych przez 
wnioskodawcę, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie 
(Dz. U. poz. 810), wraz z kopiami wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  z dwóch poprzedzających go 
lat.      
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9. Wykonawcą zadania obejmującego usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
z terenu Gminy Pokój, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Pokój, 
transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek 
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu 
Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej 
i jakościowej ewidencji opadów, będzie jeden podmiot spełniający wymogi przewidziane 
w przepisach prawa w zakresie usuwania odpadów pochodzących z rolnictwa, a wyłoniony przez Gminę Pokój 
bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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