
UCHWAŁA NR XXXIII/267/2022 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXXII/259/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia 2022 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 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), 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 2021 r., poz. 1973 ze zm.), Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXII/259/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia 2022 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, dotychczasowa treść ust. 9 Regulaminu 
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 ulega zmianie 
i otrzymuje następujące brzmienie: 

„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. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 3. 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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