
 

Zarządzenie Nr 2/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 11 marca 2022 r.  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu do realizacji zadania pt.: 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy 

Kawęczyn w 2022 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  

Ustalam Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i 

typu Big Bag” z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r. stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 2  

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości w szczególności poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie oraz na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kawęczynie i stronie 

internetowej Gminy Kawęczyn.  

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Ochrony 

Środowiska.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

/-/Jan Nowak  

Wójt Gminy Kawęczyn 



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn  

z dnia 11 marca 2022 r. 

Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy 

Kawęczyn w 2022 r.”. 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
§ 1.  

Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy 

Kawęczyn w 2022 r.”, zwany dalej „Regulaminem”, określa cele, zasady i tryb 

postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych za wykonanie 

Zadania. 

§ 2.  

Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu 

nadzoruje Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

Rozdział II Środki na finansowanie Zadania 
§ 3. 

1.Środki finansowe w wartości netto na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzą z 

dotacji udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej i wynoszą maksymalnie 500 zł netto za 1Mg odpadów. 

Natomiast wartość podatku Vat pokryta jest w całości budżetu Gminy. 

2. Maksymalna wysokość środków finansowych na realizację w/w zadania w 2022 

roku to 70.000,00 zł netto, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych (kwota brutto to 

75.600,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych). 

3. Dofinansowaniu będą podlegały koszty transportu z miejsca wskazanego przez 

Wójta Gminy Kawęczyn, do zbierania odpadów pochodzących od rolników (PSZOK 

lub inne wskazane miejsce) oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z 



 

folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 

Big Bag. 

4. Miejsce oraz terminy odbioru odpadów będą udostępnione na stronie 

www.kaweczyn.pl, BIP Gminy, Facebook Gminy. 

 

Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze środków finansowych 
 

§ 4.  

Ostatecznymi odbiorcami korzyści są rolnicy zamieszkujący na terenie Gminy 

Kawęczyn, którzy złożą wniosek do Urzędu Gminy, na formularzu stanowiącym zał. 

nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają rolnicy, którzy w 2021 roku 

złożyli do urzędu ankiety informacyjne z zadeklarowaną ilością odpadów do odbioru. 

W przypadku braku wykorzystania przyznanego limitu dofinansowania, dopuszczeni 

do udziału w w/w zadaniu będą rolnicy, którzy nie złożyli ankiet w 2021 roku, ale 

złożyli wniosek w 2022r. (wnioski te będą rozpatrywane wg kolejności złożenia do 

Urzędu Gminy). 

§ 6. 

1. Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie - dla 

osób prowadzących gospodarstwo rolne. 

2. Udzielenie pomocy de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej 

między Gminą Kawęczyn, a Wnioskodawcą po wyborze Wykonawcy zadania.  

3. Dofinansowanie nie obejmuje posiadaczy odpadów, którzy we własnym zakresie 

przekazali uprawnionym podmiotom odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

4. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień utylizacji odpadów. 

§ 7. 

Pomoc w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

http://www.kaweczyn.pl/


 

§ 8.  

W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto 

łącznie z wartością tej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych 

lat podatkowych, nie przekracza kwoty 20 000 euro. 

Rozdział IV Zasady finansowania Zadania 
§ 9.  

1. Warunkiem finansowania Zadania jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy  

w Kawęczynie, w terminie do 01 kwietnia 2022 r., z zastrzeżeniem zapisów § 12 

niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 

w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, bądź w formie elektronicznej na 

adres e-mail: tyczyno@kaweczyn.pl 

3. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne będą w biurze obsługi interesanta 

Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej 

www.kaweczyn.pl w zakładce: Ochrona środowiska oraz na BIP Gminy Kawęczyn 

Zakładka: Informacje środowiskowe. 

§ 10.  

Zrealizowanie usługi usuwania odpadów w sektorze produkcji rolnej wymaga 

przedstawienia we wniosku informacji: 

1) czy wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w 

ciągu bieżącego roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy we 

wniosku, 

2) o wysokości otrzymanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie w latach: 2020r., 2021r. i 2022r. 

§ 11.  

1.Finansowanie Zadania obejmować będzie wyłącznie transport na składowisko, 

rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wynosić będzie maksymalnie 500 zł netto za 1Mg odpadów plus podatek 

Vat. 

mailto:tyczyno@kaweczyn.pl
http://www.kaweczyn.pl/


 

2. Wykonanie przedmiotowej usługi będzie bezpłatne dla mieszkańców pod 

warunkiem: 

- uzyskania oferty wykonawcy nieprzekraczającej 500 zł netto za 1Mg odbieranych 

odpadów, 

- nie przekroczenia całościowej masy odpadów tj.: 140 Mg określonej w Umowie z 

NFOŚiGW. 

 

Rozdział V Postępowanie po wpłynięciu wniosków 
§ 12.  

1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia z zastrzeżeniem 

zapisów § 5.  

2. Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony, czyli zawiera 

wszystkie niezbędne informacje oraz załączone zostały wszystkie wymagane 

dokumenty.  

3. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia 

wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania w/w czynności 

w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia.  

4. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą 

przyjmowane do realizacji.  

5. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych określonych w § 

3 ust. 2 Regulaminu. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy w Kawęczynie o 

okolicznościach mających wpływ na realizację wniosku, w szczególności w przypadku 

rezygnacji z usuwania odpadów, zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości 

objętej wnioskiem.  

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do posegregowania odpadów na poszczególne 

frakcje oraz ich oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia innej 

zawartości. Sznurek i siatki po owijaniu balotów mają być spakowane (np. 

powiązane).  



 

8. Wnioskodawca dostarczy odpady do wskazanego punktu w wyznaczony dzień na 

własny koszt.  

9. Szczegółowe warunki rozliczeń ujęte będą w umowie zawartej z mieszkańcem po 

dokonaniu wyboru Wykonawcy. 

Rozdział VI Zasady wyboru Wykonawcy prac i realizacji Zadania 
§ 13.  

1. Wykonawca prac określonych w § 1 Regulaminu wyłoniony zostanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą prac, bądź 

umowa zostanie z nim rozwiązana, prace polegające na odbiorze odpadów nie będą 

realizowane, a wnioskodawcy zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie. 

3. O zakończeniu prac wykonanych zgodnie z umową Wykonawca zawiadomi Gminę 

Kawęczyn. 

4. Środki pieniężne przeznaczone na finansowanie Zadania, przekazane będą przez 

Gminę Kawęczyn bezpośrednio Wykonawcy Zadania, po przedstawieniu przez niego 

faktury VAT wraz z Kartami Przekazania Odpadów i innych dokumentów 

potwierdzających wykonanie wszystkich zadań, o których mowa w § 11 Regulaminu. 

Rozdział VII Postanowienia końcowe 
§ 14.  

Termin zakończenia odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy Kawęczyn 

ustala się na dzień 31 maja 2022 roku. 

§ 15.  

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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