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Szanowni Państwo 

Wójtowie i Burmistrzowie 

Poniżej przedstawiamy informację do Gmin Członkowskich w sprawie przystąpienia Związku 

do programu 2.8 „ljsuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej". 

W dniu 6 maja 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej a Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko" określająca warunki dofinansowania w formie dotacji do przedsięwzięcia 

pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag". 

W wyniku złożonych przez rolników wniosków masa odpadów poddanych odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu wyniesie 397,399 Mg co oznacza udzielenie dotacji Beneficjentowi 

(Związkowi Gmin) poprzez ustalenie kosztów kwalifikowanych do wysokości 198 701,00 zł. 

Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 500,00 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów 

z folii rolniczych, dlatego tak ważne jest ponowne zinwentaryzowanie zapotrzebowania 

na odbiór. odpadów złożonego przez rolników. Ponadto, w mowie z NFOŚiGW ustalono 

harmonogram wypłaty środków dotacji w formie refundacji na okres od 01.10.2020 r. 

do 30.11.2020 r.. 

Ponieważ Beneficjentem programu jest Związek Gmin, tylko on może złożyć w NFOŚiGW 

wniosek o wypłatę dotacji. Na przełomie maja .i czerwca Zarząd Związku zawrze 

porozumienie z ZUOK Rudno dotyczące przyjmowania odpadów porolniczych według 

imiennego wykazu rolników. Czas dostarczania odpadów należy określić na dwa 

miesiące -- wrzesieii i październik 2020 roku, co pozwoli ZUOK Rudno wystawić 

Związkowi fakturę wg zestawienia zbiorczego z wydłużonym terminem płatności, Ostateczną 

decyzję w sprawie terminu dostarczania odpadów przez rolników określi Zarząd Związku na 

najbliższym posiedzeniu. 

Na chwilę obecną chcielibyśmy zweryfikować wszystkie zgłoszenia od rolników z terenu gmin, 

które potwierdziły uczestnictwo w programie. W oddzielnym dla każdej gminy piśmie 

zwrócimy się na przełomie maja i czerwca z prośbą o ewentualne uzupełnienie danych, jeśli 

będzie zachodzić taka potrzeba. Kompletną, uszczegółowioną Listę rolników i zadeklarowaną 

masę odpadów przekażemy w formie wykazu ZUOK Rudno. 

Na zakończenie pówyższej informacji, pozwalamy sobie przypomnieć o ewentualnych 

zasadach organizacji procesu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

porolniczych: 

 Zbieranie i transport odpadów pochodzących z działalności rolniczej do miejsca ich 

odzysku i unieszkodliwiania tj. do instalacji przetwarzania odpadów nie jest objęte 



przedsięwzięciem — te zadania będą realizowane przez samych właścicieli gospodarstw, 

na ich własny koszt. 

o Zarząd Związku uchwałą z dnia 2 grudnia 2019 roku określił następujące ceny i opłaty 

na odpady porolnicze: 

Kod 020104 odpady z tworzyw sztucznych 810 zł brutto/Mg 

Kod .150102 opakowania z tworzyw sztucznych (np. big-bag) 810 zł brutto/Mg 

Kod 150110 opakowania substancji niebezpiecznych 3 240 zł brutto/Mg 

o Rolnik dostarczający odpady porolnicze będzie musiał uiścić opłatę na rzecz ZUOK 

Rudno pomniejszoną o 500 zł/Mg. 

o ZUOK Rudno, po zakończeniu procesu odbierania odpadów od rolników, na podstawie 

zbiorczego zestawienia, sporządzi fakturę obciążającą Związek Gmin. 

 

Z poważaniem 

Adam Żyliński  


