UCHWAŁA NR XXXV/233/2021
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2021 poz. 1372 t.j.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i art 403 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się wzór wniosku o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie
Gminy Drawsko stanowiący załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/164/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności
rolniczej
przy
udziale
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenie Gminy Drawsko w roku 2021.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko
Ryszard Jabłonowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/233/2021
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.Regulamin określa zasady naboru wniosków i przyznawania dofinansowania na transport oraz
odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu big bag z terenu gminy Drawsko.
§2. Źródłem finansowania zadań będą w szczególności środki własne pochodzące z budżetu Gminy
Drawsko, środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie lub z innych źródeł.
§3. Wykonawcą zadań związanych z transportem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów
z folii rolniczych i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag z terenu
gminy Drawsko, będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Drawsko z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§4. Pomoc przyznawana w oparciu o regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (DZ. Urz. UE L nr
190 z 28.06.2014 r., str. 45 późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/2008
z dnia 8 grudnia 2020 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
§5. Pomoc przyznawana w oparciu o regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.)
zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. obowiązuje do dnia
30 czerwca 2024 r.
§6. Pomoc przyznawana w oparciu o regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) 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. L Nr 352
z 24.12.2013r. z późń. zm.) zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21
lutego 2019 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r.
Rozdział II
Zasady i tryb udzielania dofinansowania
§7. Dofinansowaniu będą podlegały koszty transportu z miejsca wskazanego przez Wójta Gminy
Drawsko do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania
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odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big
bag.
§8. 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 celem poddania ich utylizacji bądź odzyskowi.
§9. Dofinasowanie nie obejmuje kosztów związanych z odbiorem, transportem, unieszkodliwiania
lub odzysku włókniny używanej przy produkcji warzyw i ziemniaków.
§10. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca
wskazanego przez Wójta Gminy Drawsko.
§11. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązanych jest podać dokładną ilość (w
Mg) odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i
typu big bag.
§12. W przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku a ilości rzeczywistej
odpadów w dniu odbioru - różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów
przeznaczonych do unieszkodliwiania lub odzysku a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz
odpadów (wnioskodawca).
§13. Odpady z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dostarczone
przez ich posiadaczy do punktu odbioru muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone
przed rozwianiem. Odpady z folii rolniczych, po nawozach i typu big bag muszą być całkowicie
opróżnione z zawartości, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na nich błoto, woda,
pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.
Rozdział III
Procedura realizacji wniosków
§14. Program skierowany jest do rolników odprowadzających podatek rolny oraz prowadzący
działalność na terenie Gminy Drawsko.
§15. Wnioskodawcy występują do Wójta Gminy Drawsko o sfinansowanie kosztów transportu
z miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Drawsko do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu big bag na wniosku określonym drukiem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§16. Kwalifikowanie wniosków do sfinansowania i transportu z miejsca wskazanego przez Wójta
Gminy Drawsko do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i
typu big bag odbywać się będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Drawsko, do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Nabór wniosków
nastąpi zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków na ww. przedsięwzięcie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy Drawsko www.gminadrawsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń
sołectw
z terenu gminy Drawsko.
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§17. Warunkiem sfinansowania zadania jest prawidłowo wypełniony wniosek, o którym mowa w
§15, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w §27 i §28.
§18. Wnioski niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku wzywa się Wnioskodawców do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia.
§19. Wnioskodawca rezygnujący z udziału w programie w ramach dofinansowania, zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o rezygnacji.
§20. Po merytorycznej weryfikacji wniosku Wnioskodawcy otrzymają pismo informujące o jego
akceptacji lub jej odmowie, z uzasadnieniem.
§21. Od procedury kwalifikowania wniosków i ich finansowania nie przysługuje tryb odwoławczy.
§22. Wnioskodawcom, których wniosek nie został zatwierdzony do realizacji, nie przysługuje z
tego tytułu żadne roszczenie wobec Gminy Drawsko.
§23. Zbieranie odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag zostanie potwierdzone protokołem odbioru odpadu oraz kartą przekazania odpadów do odzysku.
§24. Rozliczenie kosztów transportu z miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Drawsko do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag nastąpi po
wykonaniu zadania, w oparciu o dokumenty, o których mowa w §23.
§25. Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli faktycznego wykonania zadania.
§26. W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub działalność rolniczą –
pomoc udzielona na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub
działalności rolniczej – dotacja stanowić będzie (w części, która dotyczy nieruchomości
wykorzystywanej do prowadzenia ww. działalności) odpowiednio:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr
352 z 24.12.2013 r.);
2) rozporządzeniu Komisji (UE) 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. L Nr 352 z 24.12.2013r. z późń. zm.);
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (DZ. Urz. UE L nr 190 z 28.06.2014 r., str. 45 późn. zm. ).
§27. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązany jest przedłożyć wraz
z wnioskiem:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres tych informacji, został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
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informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr
53 poz. 311 ze zm.);
§28. Podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa i akwakultury ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zakres tych informacji, został określony
w rozporządzeniu 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.
z 2010 r. nr 121 poz. 810 ze zm.);
§29. W przypadku jeśli udzielona pomoc będzie pomocą de minimis lub de minimis
w rolnictwie lub w rybołówstwie, Gmina Drawsko wyda odpowiednie zaświadczenie
potwierdzające uzyskanie tej pomocy przez Wnioskodawcę.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/233/2021
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29 grudnia 2021 r.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko

Wnioskodawca …………………………….……………………………………………………………
Dane kontaktowe:
Adres
wnioskodawcy …………………………………………………...……………………………….
Kod pocztowy …………………………………………………….……………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………………………
Adres

e

mail: …………………….……………………………………………………...……………….
Posiadam odpady z rodzaju:
Rodzaj odpadu
L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym odpadzie

Ilość (Mg)

1. Folia rolnicza
2. Siatka i sznurki do owijania balotów
3. Opakowania po nawozach
4. Big Bag
Razem:
które przekażę do odbioru i utylizacji w miejsce wskazane przez gminę.
Oświadczam/-y, że jestem/-śmy beneficjentem/-ami pomocy de minims, o której jest mowa w:
a) § 26 pkt 1
□ TAK
□ NIE
b) § 26 pkt 2 i 3 □ TAK
□ NIE
Oświadczam/ -y, że zapoznałam/em się z treścią uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
realizacji Programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności
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rolniczej
i akceptuję jej treść.
Oświadczam/-y, że folie będą oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda,
pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 t.j.).

………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
Uwagi osoby przyjmującej wniosek:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....
(data i podpis pracownika Urzędu Gminy)
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/233/2021
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29 grudnia 2021 r.
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W ODNIESIENIU DO
UDZIELENIA POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
................................................................................................................................................
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
[ ] działalność w rolnictwie
[ ] działalność w rybołówstwie
4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie
Lp.

Dzień udzielenia pomocy1)

Podstawa praw- Wartość pomo- Forma pomo- Przeznaczenie pomona2)
cy3)
cy4)
cy5)

1
2
3
4
5
Objaśnienia:
1)
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2)
Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3)
Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony
w decyzji lub umowie.
4)
Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania
kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub
inne.
5)
Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą
inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:
..............................................
(imię i nazwisko)

...........................................................
(data i podpis)

_____
*)

Niepotrzebne skreślić.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/233/2021
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko
Gmina Drawsko zamierza realizować program usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko przy udziale środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W celu realizacji ww. programu,
konieczne jest ustalenie Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 743 t.j.) regulamin, jako projekt programu
pomocy przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie został zgłoszony Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wydał w przedmiotowej sprawie pismo z dnia 6 grudnia 2021 r.
znak sprawy BF.pp.0220.930.2021 oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który wydał w przedmiotowej sprawie pismo z dnia 2 grudnia 2021r. znak sprawy DMP1.530.1005.2021.
Nadzór na realizacją przedmiotowej uchwały sprawować będzie Wójt Gminy Drawsko, jako jej
wykonawca.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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