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Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Szanowni Państwo,
Do Ministerstwa Środowiska docierają liczne informacje o problemach rolników
z zagospodarowywaniem odpadów tj. folie, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania
po nawozach oraz typu big bag. Zmiany na rynkach światowych w zakresie zagospodarowania
odpadów z tworzyw sztucznych zmieniły sytuację w zakresie popytu na zbieranie
i zagospodarowywanie tego typu odpadów. Nie dziwi więc zaniepokojenie rolników jako
wytwórców takich odpadów w związku z zaistniałą sytuacją.
Aby w największym stopniu wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego oraz
rolników w rozwiązaniu tego problemu, poleciłem również Prezesowi Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowanie ogólnopolskiego
programu mającego na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii
rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
W związku z tym uruchomiony został program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, realizowany w
latach 2019–2020.
Beneficjentami

programu

są

jednostki

samorządu

terytorialnego.

Natomiast

ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy (posiadacze odpadów). Powyższy program

zakłada finansowanie do 100% wydatków kwalifikowalnych na transport odpadów z miejsc
wskazanych przez gminę np. PSZOK oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.
Budżet na realizację programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi
100 milionów złotych. W ramach tego budżetu zakładam, że uda się poddać odzyskowi lub
unieszkodliwieniu co najmniej 200.000 ton odpadów. Kwota dofinansowania przewiduje koszt
do 500 zł za tonę odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu big bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, jeśli odzysk nie jest
możliwy. Kluczowe jest aby, działanie było realizowane kompleksowo tzn. obejmowało
zbieranie i zagospodarowanie odpadów.
Zwrotowi będą podlegały koszty poniesione od 01.06.2019 do 31.12.2020 r., wypłata
transz dotacji może nastąpić w formie zaliczki lub/i refundacji.
Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek do dnia 20.12.2019 roku.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o naborze
oraz w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/.
Zachęcam Państwa do korzystania ze środków zagwarantowanych w ramach programu,
aby umożliwić rolnikom prawidłowe zagospodarowanie odpadów folii rolniczych i innych
odpadów z tworzyw sztucznych powstających w wyniku działalności rolniczej.

Z poważaniem
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