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Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Józefa Zająca na 24 posiedzeniu Senatu
w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie kontynuacji w 2021 roku zainicjowanego w 2020 roku
pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (sygn.
BPS/043-24-1088/21), poniżej przedstawiam stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska.
Ze względu na oddalającą się perspektywę stałego źródła finansowania usuwania
i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej szczególnie w ramach
systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zidentyfikowana i zgłaszana (m.in. przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) została potrzeba kontynuacji działań o charakterze
interwencyjnym i pomostowym. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć, które uzyskały
dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków w programie priorytetowym
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (dalej:
Program) zakończonego w dniu 20.12.2019 r. oraz po dokonaniu rozeznania zapotrzebowania
na wsparcie finansowe kolejnych przedsięwzięć, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez
Ministra Klimatu i Środowiska podjęto decyzję o kontynuowaniu Programu.
Nabór wniosków będzie odbywał się w terminie od 28.06.2021 r. do 15.09.2021r.
Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niż 500 zł za 1 Mg usuwanych odpadów. Do dofinansowania kwalifikują się
wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od
rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub

unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach oraz typu Big Bag, poniesione w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2022 r.
W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od
rolników oraz podatek VAT, a w ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden
wniosek o dofinansowanie.
W przypadku, gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich
pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy,
zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej
określonymi 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. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I
51 z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub 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 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych
obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
Przyznanie dofinansowania uwarunkowane jest pozytywną oceną wniosku, złożonego zgodnie
z obowiązującym w danym czasie ogłoszeniem o naborze oraz warunkami dofinasowania
zawartymi w programie priorytetowym.
Treść programu oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania dostępne są na stronie
internetowej NFOŚiGW pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/
Proszę o przyjęcie powyższych informacji.
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