
Kwidzyn, dnia 13 sierpnia 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN 

o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej w roku 2022 
 

 

Gmina Kwidzyn zamierza przystąpić do programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma 

dofinansowanie, ponadto dotyczyć będzie jedynie rolników, którzy wypełnią i dostarczą formularze 

zgłoszeniowe i tylko w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w tych formularzach. 

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić inwentaryzacje odpadów rolniczych, jakie będą 

utylizowane z terenu gminy Kwidzyn. W związku z tym osoby zainteresowane programem  

zobowiązane są do wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie jego do Urzędu Gminy  

w Kwidzynie do 31 sierpnia 2021 roku. Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, przy założeniu, 

że Gmina Kwidzyn podpisze umowę z Wykonawcą, który odbierze odpady w cenie do 500zł/Mg, 

dlatego prosimy aby formularz był wypełniony rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą 

podstawą do złożenia przez gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania 

odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady  

do miejsca wskazanego przez urząd gminy. O terminie i miejscu zbiórki rolnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone  

z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone  

i związane. 

Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów: folie rolnicze, siatki i sznurka  

do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu BIG-BAG. 

Niniejsza dotacja udzielana będzie rolnikom w ramach pomocy publicznej de minimis  

w rolnictwie. 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, 

pokój nr 1 na parterze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Gospodarka 

odpadami i ochrona zwierząt”). 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy 

Kwidzyn Panią Anetą Tarka w pokoju nr 19 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65, 533 127 500. 

 

 

Wójt Gminy Kwidzyn 

Dariusz Wierzba 

 


