
Zarzqdzenie Nr 0050.39.2019

W6ita GminY Zafuski

z dnia 24 wrze5nia 2Ot9 r.

iorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i

ealizowanego z dotacji Narodowego Ft

Na podstawie art.40 ust.p tckt. 4,arI.4l- ust.2 i3 w zwiqzku zarL.7 ust.l pkt' 
'

marca 1990 r o samorzqdzie grytinnym ( tj. Oz' U z2OL9 r poz' 506 )

zar zqdzam co nastqPuie :

sL

innych odpad6w
Ochrony

ustawy z dnia 8

,,Usuwanie folii
nego z dotacji

te:

1. llona Szulborska

2. Mieczyslaw Frqczak

3. Kinga Obojska

- koordynator zesPolu

- cztonek zespotu

- czlo,nek zespofu

s2

Zesp6t zostaje powolany na cias przygotowania wniosku o przyznanie dotacji.

53

Zadaniem zespolu jest:

5s

Tarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania

L. Opracowanie regularlirru naboru wniosk6w oraz ich przyjmowanie'

2' opracowanie dokumfnrtacji protrzebnej do ogtoszenia zapytania ofe

3. Rozliczenie kofcowe iivniosku

54

Wyko na n i e zarzqdzenia powib rza si q koo rdynato rowi zes pof u'



do Zarzqdzenia

Nr 0050.39.2019 z

innych odpad6w pochodzqcych z:dziatalno6ci rolniczej", realizowanym z dotacji Nar

Ochrony Srodowiska i Gospodqr[<i Wodnej w Warszawte'

Reguiamin naboru wniosiifw o ucjziai w programie priorytetowym ,,Usuwan foiii roiniczych i

Zalqcznik nr 1

Gminy Zaluski

74.09.2019 r.

Funduszu

przekazali

balot6w,

$r
Regulamin okre5la zasady naboru wniosk6w i przyznawania dofinansowania na tra oraz odzysk

lub unieszkodliwienie odpad6w z folii rolniczych i sznurka do owijania , opakowafi po

nawozach i typu big bag z terenu gminy Zatuski, w ramach programu p ,,Usuwanie folii

rolniczych i innych odpad6w pochodzqcych z dziatalno6ci rolniczej" realizowanego z

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Widnej w Warszawie.
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Jr

1. Dofinansowaniu bqdq podlegaly koszty transportu z miejsc wskazanych zez W6jta Gminy

Zatuski, do zbierania odpad6w pochodzqcych od rolnik6w oraz odzysku lub liwiania

ocipaddw z foiii roiniczyr:h, siatki i sznurka cio owijania baiotow, opakowah nawozach itypu

big bag.

2. Dofinansowanie nie obejmuje koszt6w zwiqzanych z transportem od

w ust.i cio miejsca wskiazaneg;o przez W6jta Gminy'

, o kt6rych mowa

3. Podmiotami, kt6re mogq kor:zystai z dotacji Narodowego Funduszu och

Gospodarki wodnej na llransport oraz odzysk lub unieszkodliwianie od z folii rolniczych,

bag, w ramachsiatki i sznurka cio owijania baiot6w, opakowad po nawozach i typu bi

programu ,,Usuwanie f6lii rolniczych i innych odpad6w pochodzqcych z dzia rolniczej",

sq posiadacze tych odpad6w, podatnicy podatku rolnego, majqcy siedzibq na terenie Gminy

Zaiuski.

4. Dofinansowanie nie obejmujer posiadaczy odpad6w, kt6rzy we wtasnym

uprawnionym podmiotom oclpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do

opakowafi po nawozach i typur big bag ceiem pociciania ich utyiizacji bqciZ odzyskowi'

Wnioskodawca ubiegpjqcy siq o dofinansowan
( w Mg )odpad6w, o ktrirych rnowa w ust.l.

93
Warunkiem koniecznynt ubieg;ania siq r: dofina

1- jest ztoienie w Urzqdzie Gminy Zalu:;ki wnios

zaiqcznik do niniejszego Reguiaminu,

Urzqd Gminy zastrzega sobie mo2liwo56 2

uzyskania dofinansowania z Narodowego Fund

w warszawre.

s4
Kwota dofinansowania wylicziana bqdzie na p

siatki i sznurka do owijania balot6w, opakowaf
posiadacza odpad6w i potwierdzonej w proto

odpadu, przedto2onych przez wykonawcq usf

postepowania zgodnie z ustawq Prawo zam6w

U. z 2OL8 r poz. 1986 zt>. zm.l

5

1.

2

t.



2.

3.

Wysoko6i dofinansowania koszt6w okreSlonych w 5 2 ust. l- niniejsze$o regulaminu, z

Narodowego Funduszu rCchrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warlzawie, pozostaleNarodowego Funduszu rCchrony Srodowiska i Gospodarki

koszty pokrywa posiadacz odpad6w ( Wnioskodawca ).

w przypadku nieotrzymania przez Gminq Zatuski dotacji z Narodowego

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacjq progr

rolniczych i innych odprad6w pochodzqcych z dzialalnoSci rolniczej"

reaiizowany.

,,Usuwanie folii

am nie bqdzie

w przypadku rozbie2nosci w iloSci odpad6w podanych we wniosku a

odpad6w w dniu odbioru - r62nicq koszt6w pomiqdzy wnioskowanq

przeznaczonych cio unir:szkocjiiwiania iub ocizysku a rzeczywisiq iioSciq

posiadacz odpad6w ( Wrrioskodawca ).

rzeczywistej

iloSciq odpad6w

5. wnioskodawca zobowiiazany jest do uregulowania w Urzqdzie ska wszystkich

Filrnduszu Ochrony

4.

4
l_,

ewentualnych zoilowiqzari pociatkowych zwiqzanych z otrzymanym dofina

$s
Termin naboru wnioskiiw w i'amach programu

innych odpad6w pochodzqcych z dziafalno5ci

naborze wniosk6w .

paci6w ponosi

antem.

folii i'olniczych i

w ogloszeniu o

priorytetowego ,,U

rolniczej" zostanie Pod

2. Wnioski bqdq rozpatrywane w, miarq otrzymanych na ten cel Srodk6w pr znaczonyeh przez

instytucje dotujqcq do rnrykonania w danym roku'

3. Kolejnosi realizacji wniosk6rv nastqpowac bqdzie wedlug daty w
wniosk6w do Urzqdu Grniny Zafuski.

4. Wnioski niekompletne nie bQdE realizowane do czasu ich uzupetnienia.

kompletnych

$6
Wnioskodawca rezygnujqcy z uclziatu w programie w ramach dofinansowania ze Sr k6w pozyskanych

zobowiqzany jestz Narodowego Funduszu Ochrony Src,dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zlo2yi o6wiadczenie o rezygnacji'



Wdjt Gmrny Zatuski

-wNiosEK

o udzialw programie friorytetowym,,Usuwanie folii rolnicrych i
fochodz4cy ch z dzialalnoSci rolniczej"

1. Dane osobowe WnioskcidawcY:

Imig i Nazwisko: f .. ....

Adres zamieszkanlat . . .

Telefon kontaktowv: ......

2. IioS6 i rodzaj odpad6w pochodz4cych z dzialalnosci rolniczej

lub unieszkodliwienia (Mg) :

Folia rolnicza

Siatka do owij ania balot6w

Sznurek do owijania balot(w

Opakowania po nawozach

Opakowaniatypu Big Bag

UWAGA: odpady naleiry dbstarczyri odpowiednio zrvinigte w bele lub rolki

rwa2rcnie izala&nek.

inem naboru wniosk6w o udzial winem naboru wniosk6w o udzial w Prog
pochodz4cych z dztaLalnoSci rolrriczej", rei

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 2e I

zne zprzyznaniem 100% koszt6w transp(

aci6w pochodzqcych z dzialalnoici rolniczej'
amie, zobowi4zujg sig niezwlocznie z\oiryr

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a og6lnego tozporz4dzenia o ochronie I

z dnia I L 119 z 04'05-2016) wyrazam zgodg na

Gminy bowych, w zwiqzkurealuaciq programu,,

innych LoSci rolniczej".

odpad6w

do odzysku

wiaj4ce ich

priorytetowimn
z dotacji

SwiadomoS6, iZ
oraz odzvsku lub

Gminy w

osobowych
tnie ptzezUrz$
foti rolniczych i


