
 Międzylesie, dnia 16 lutego 2023 r.  

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w związku z możliwością otrzymania przez 

Gminę Międzylesie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” ogłasza nabór wniosków na odbiór odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej, takich jak: 

• folie rolnicze, 

• siatki i sznurki do owijania balotów, 

• opakowań po nawozach, 

• opakowań typu Big Bag 

Zebrane od Państwa wnioski będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji  

ww. zadania z NFOŚiGW. Pozyskanie środków z zewnątrz umożliwią rolnikom z terenu Gminy 

Międzylesie utylizację odpadów. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, 

których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w okresie bieżącego roku podatkowego oraz 

2 poprzednich lat podatkowych nie przekroczył kwoty 20 000 euro.  

Wniosek (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie/ sekretariat Urzędu, pok. nr 7 w terminie  

od 20 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

w formie elektronicznej (skany w formacie pdf) opatrzone elektronicznym podpisem zaufanym, 

elektronicznym podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, o przyjęciu wniosku 

decyduje data wpływu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Międzylesie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. 

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do 

miejsca wskazanego przez gminę.  

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.  

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska – Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki pokój nr 

17 tel. 74 8126 327 wew. 27  

 

 
BURMISTRZ 

 

/-/ Tomasz Korczak 

 

 

 

Szczegółowe informacje, w tym wniosek dostępne są na stronie internetowej www.miedzylesie.pl

  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

ogłasza nabór wniosków w ramach programu  

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.miedzylesie.pl/

