
 
Regulamin udziału w projekcie  

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
prowadzonej na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 

 
§ 1 

Regulamin udziału w projekcie stosuje się do złożonych Oświadczeń o posiadanych odpadach 
pochodzących z działalności rolniczej: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag.  

 
§ 2 

1. Oświadczenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia inwentaryzacji odpadów 
rolniczych: siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, 
występujących na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej, zwanego dalej Związku, która pozwoli na oszacowanie potrzeb 
mieszkańców związanych z usuwaniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

2. Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę wniosku, który zostanie złożony przez Związek 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania 
dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 
§ 3 

1. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie:  
a) Oświadczenia o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej w terminie 

wyznaczonym przez Biuro Związku, a podanym do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Związku http://zwiazekgmin.lubartow.pl/ZKG/ oraz na ogłoszeniu  
w siedzibie Związku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 

b) Formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej. 
2. Miejsce składania oświadczenia: Urząd Miasta/Gminy należącej do Związku Komunalnego 

Gmin Ziemi Lubartowskiej, na terenie której znajduje się gospodarstwo rolne lub siedziba 
Biura Związku, adres: ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów. 

3. Zbiórka odpadów rolniczych zostanie zorganizowana i przeprowadzona po uzyskaniu 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” oraz po podjęciu przez Zgromadzenie Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwały wyrażającej zgodę na udział  
w projekcie. 

4. W przypadku otrzymania przez Związek dofinansowania osoby, które złożą dokumenty 
wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu będą mogły oddać nieodpłatnie odpady zgłoszone 
we Wniosku. 

5. Udzielona pomoc w zakresie odbioru odpadów rolniczych, będzie stanowiła pomoc 
de minimis w rolnictwie. 

6. W przypadku, gdy koszt odbioru i utylizacji 1 tony odpadów określonych w § 1 Regulaminu 
przekroczy 500 zł, Wnioskodawca pokryje kwotę nadwyżki kosztów we własnym zakresie. 

 
§ 4 

Zgłoszone odpady rolnicze muszą pochodzić z gospodarstw rolnych położonych na terenie gmin 
członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej tj. wyłącznie z obszaru: Miasta 
Lubartów, Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki, Gminy Ostrówek. 

 
§ 5 

Wnioski niepełne lub złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 



 
§ 6 

Po otrzymaniu przez Związek dofinansowania z NFOŚiGW, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Regulaminu, Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o: 

a) ilości odpadów, które będzie mógł oddać w ramach projektu, 
b) terminie, w którym odpady powinny zostać dostarczone przez składającego Oświadczenie 

do wskazanego przez Związek miejsca. 
 

§ 7 
1. Odpady dostarczone na miejsce zbiórki powinny być posegregowane według kategorii, 

oczyszczone z zanieczyszczeń. 
2. Odpady rolnicze zmieszane, zawierające zanieczyszczenia oraz niebędące odpadami folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, 
nie zostaną przyjęte przez Związek.  

3. Odpady powyżej 200 kg Wnioskodawca musi zważyć we własnym zakresie. Dowód 
ważenia należy przedłożyć podczas zbiórki.  

4. W przypadku kiedy na miejsce zbiórki wskazany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Nowodworze nie będzie konieczności wcześniejszego ważenia 
odpadów.  

§ 7 
W ramach realizacji projektu nie są kwalifikowane koszty segregacji i transportu odpadów 
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani są dostarczyć 
posegregowane i oczyszczone folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez 
Związek.  
 

§ 8 
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zastrzega sobie możliwość niezrealizowania 
projektu w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w przypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwały wyrażającej zgodę na udział w projekcie. 

 
§ 9 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, składający Oświadczenie zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.  
 
 


