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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

Tytuł programu:  
Racjonalna gospodarka odpadami.  
 

1.  Cel programu  

ZAKRES OGÓLNY 

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami,  poprzez: 

− ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 

− utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 
gospodarowania odpadami. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Ograniczenie masy składowanych 
odpadów, wynikające z umów przewidzianych do zawarcia w latach 2014 - 2017 wynoszą  
621 000 Mg/rok. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia 
osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014 - 2020 wynoszą  
1 180 066 Mg/rok. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Liczba osób objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z umów przewidzianych do zawarcia  
w latach 2014 - 2015 wynoszą 400 tys. osób. Natomiast wartości wskaźnika wynikające  
z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach  
2014 -2015 wynoszą 400 tys. osób. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Masa odpadów niebezpiecznych  
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, wynikające z umów przewidzianych  
do zawarcia w latach 2014-2017 wynoszą 10 000 Mg/rok. Natomiast wartości wskaźnika 
wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego  
w latach  okresie 2014 – 2020 wynoszą 144 215 Mg/rok. 

Wartości wskaźnika pn. Przepustowość instalacji do mechanicznego-biologicznego  
i termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ramach umów stanowiących 
uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ w latach 2014 – 2017 wynoszą 1 592 500 Mg/rok. 

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

Wartości wskaźników wynikających z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego w okresie 2014-2020 obejmują również efekty z umów zawartych 
w oparciu o programy priorytetowe obowiązujące do końca 2013 r. 
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3. Budżet  
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 3 927,30 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 46 000,00 tys. zł. 
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 822 466,0 tys. zł ze 
środków NFOŚiGW. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 
programu wynoszą  2 105 427,4 tys. zł. 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań obejmują również zobowiązania z 
umów zawartych w oparciu o programy priorytetowe obowiązujące do końca 2013 r. 

 

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

4.  Okres wdrażania  

Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów. 

1) Okres wdrażania w latach 2014 - 2020. 
2) Alokacja środków w latach 2014- 2017.  
3) Wydatkowanie środków: do 2017 r. 
 
2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
1) Okres wdrażania w latach 2014-2015. 
2) Alokacja środków w roku 2014 
3) Wydatkowanie środków: do 2015 r. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232); 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888). 
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7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 

Pożyczka 

7.2  Intensywność dofinansowania  
1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów  

Do 90% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Do 15% kwalifikowanych rocznych kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym, nie 
więcej niż 25 zł na rok w przeliczeniu na mieszkańca gminy lub związku 
międzygminnego. 

7.3 Warunki dofinansowania 
1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów  

1) w roku złożenia wniosku oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy 
umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków 
umownych; 

2) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

3) warunki udzielania  pożyczki: 
a) oprocentowanie 1% (w skali roku).  

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata dokonywana jest na koniec kwartału kalendarzowego, następującego 
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż: 
− 5 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki udzielonej 

wyłącznie na zakup urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, 
− 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki udzielonej 

na budowę punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

4) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę o ile jest wymagana; 

5) warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu 
dofinansowania uwzględniająca, że: 
a) umorzeniu może podlegać wyłącznie część kwoty pożyczki udzielonej na budowę 

punkt selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 
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b) wykonanie przedsięwzięcia i osiągnięcie planowanych efektów nastąpiło w terminie 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, 

c) Beneficjent wywiąże się z obowiązku terminowych spłat rat kapitałowych i odsetek, 
d) warunek terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

pożyczki zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 60 dni - w okresie finansowania nie dłuższym niż 10 lat;  
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 90 dni - w okresie finansowania dłuższym niż 10 lat;  
przy czym do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie odsetek 
uiszczonych po terminie określonym w umowie jeżeli kwota spłaconych z opóźnieniem 
odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty raty odsetkowej za dany okres rozliczeniowy 
wskazany w umowie pożyczki, 
e) zostaną zaakceptowane przez NFOŚiGW dokumenty potwierdzające osiągnięcie 

efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia, 
f) Beneficjent wywiąże się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody 

NFOŚiGW oraz innych zobowiązań w stosunku do NFOŚiGW, 
g) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 40% kwoty udzielonej pożyczki, 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, 
h) w przypadku uwzględnienia wniosku Beneficjenta o umorzenie części pożyczki, 

umorzenie zostanie dokonane poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości 
wszystkich pozostałych do spłat rat kapitałowych lub odpowiednie umorzenie 
ostatnich rat kapitałowych pożyczki, 

i) nie podlegają umorzeniu kwoty pożyczek, o których umorzenie Beneficjent wystąpił 
po ich spłacie, oraz pożyczki wypłacone Beneficjentom, którym udzielono 
dofinansowania na to samo przedsięwzięcie ze środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, 

j) wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. 
6) W przypadku pożyczek, które nie podlegają umorzeniu ostatnia transza pożyczki w 

wysokości nie niższej niż 5% kwoty pożyczki jest płatnością końcową i zostanie 
przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających 
osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia. 

2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

1) w roku złożenia wniosku oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy 
umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków 
umownych; 

2) dofinansowanie może być udzielone jeden raz w roku kalendarzowym; przy czym 
wypłata środków powinna nastąpić do końca I kwartału roku następującego po roku w 
którym udzielono dofinansowania; 

3) warunki udzielania pożyczki: 
a) oprocentowanie 1 % (w skali roku).  

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata dokonywana jest na koniec kwartału kalendarzowego, następującego 
po kwartale w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 
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b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata 
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, 

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy liczone od daty wypłaty ostatniej transzy 
pożyczki, 

d) maksymalna kwota dofinansowania na jednego Beneficjenta nie może przekroczyć   
 2 000 tys. zł; 

e) kwota udzielonej i wypłaconej pożyczki, która nie została wykorzystana na pokrycie 
kosztów kwalifikowanych podlega zwrotowi w terminie do 30 kwietnia roku 
następującego po roku udzielenia pożyczki i jej oprocentowanie w skali roku wynosi 
3,5% (w skali roku); 

4) kwota pożyczki nie podlega umorzeniu; 
5) nie wymaga zastosowania mechanizm płatności końcowe. 

3. W sprawach nieuregulowanych w szczegółowych zasadach dofinansowania niniejszej 
części programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
obowiązujące w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7.4 Beneficjenci  
1) gminy i związki międzygminne 

2) przedsiębiorcy – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1) Zakup urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów komunalnych, 

2) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

Jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce 
zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
spełniające następujące wymagania: 

a) o powierzchni utwardzonej co najmniej 3000 m2 zapewniającej wjazd samochodów, 
odbiór kontenerów, magazyn, itd., 

b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych 
frakcji odpadów. wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub 
miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych 
leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),  

c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, 
d) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w 

zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia, 
e) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w 

miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych, 
f) wyposażone w infrastrukturę umożliwiająca prowadzenia działalności edukacyjnej w 

zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii 
odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu, 

g) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punkt przez stały personel 
w godzinach otwarcia. 
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3) Realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego związanych z utrzymaniem 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

8.  Kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: TAK NIE 

1.1. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2. Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 
załączniki    

1.3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   
1.4. Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.5. 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z „Zasadami udzielenia 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej” oraz ze szczegółowymi zasadami udzielania 
dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym  

  

1.6. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany zgodnie z celem i 
wskaźnikami programu priorytetowego   

1.7. 

Organ stanowiący gminy lub związku międzygminnego, na których terenie 
zlokalizowane jest przedsięwzięcie przyjął uchwały, o których mowa w: art. 
4, art. 6k, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

  

1.8. 

Od 01.07.2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy są odbierane przez uprawnionych przedsiębiorców 
wybranych w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczy gminy lub związku 
międzygminnego na terenie, którego realizowane jest przedsięwzięcie) 

  

1.9. 

Dochody gminy (związku międzygminnego) z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, zostały określone na poziomie nie niższym 
niż średnio 8 zł na mieszkańca na miesiąc, według analizy uwzględniającej 
różne metody liczenia opłat przedstawionej przez Wnioskodawcę 

  

2. Kryteria merytoryczne (I stopnia): TAK NIE 

2.1. 

Przedsięwzięcie zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy oraz uchwałą podjętą przez organ stanowiący gminy lub 
związku międzygminnego, na których terenie zlokalizowane jest 
przedsięwzięcie na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

  

2.2. 
Realizacja przedstawionego programu edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
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Przedsięwzięcia polegające na zakupie urządzeń do gromadzenia 
odpadów   

2.3. 

1. Wnioskodawca przejmie wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako 
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2. na terenie Wnioskodawcy selektywnemu zbieraniu podlegać będą 
powstające na terenie nieruchomości żużle i popioły z palenisk 
domowych, jeżeli w gminie (lub w sektorze gminy) ponad 30% 
gospodarstw wykorzystuje lokalne źródła ciepła, 

3. Wnioskodawca  utrzyma trwałość przedsięwzięcia oraz ponosił będzie 
koszty eksploatacyjne w okresie minimum 5 lat od daty osiągnięcia efektu 
ekologicznego. 

  

 
Przedsięwzięcia polegające na budowie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych   

2.4. 

1. w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych selektywnemu 
zbieraniu podlegać będzie przynajmniej następujący asortyment odpadów: 
− odpady opakowaniowe w podziale na frakcje materiałowe, 
− odpady niebezpieczne, w tym co najmniej (odrębnie każdy rodzaj): 

świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje 
odpadowe i inne chemikalia, 

− odpady wielkogabarytowe, w tym co najmniej: meble, dywany, 
wózki i rowery, opony, 

− odpady remontowe z gospodarstw domowych,  
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
− odpady zielone, 

2. działalność punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
obejmować będzie prowadzenie działalności w zakresie: 
− przygotowania wskazanych frakcji odpadów do ponownego użycia, 
− zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom rzeczy 

używanych 
3. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  obsługiwać będzie 

minimum 20 tys. mieszkańców, 
4. Wnioskodawca: 

− utrzyma trwałość przedsięwzięcia oraz ponosił będzie koszty 
eksploatacyjne w okresie minimum 5 lat od daty osiągnięcia efektu 
ekologicznego, 

− nieodpłatnie przyjmował będzie od mieszkańców selektywnie 
zebrane ww. odpady pochodzące z gospodarstw domowych, 
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Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań gminy lub związku 
międzygminnego związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

  

2.5. 

1. zostaną prawidłowo wskazane koszty kwalifikowane. 
2. Wnioskodawca uprawdopodobni, iż wnioskowana pożyczka jest 

niezbędna dla utrzymania finansowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2  ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

  

3. Kryteria merytoryczne (II stopnia): 

dla przedsięwzięć dotyczących budowy punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów 

Uzasadnienie oceny ekologiczno-technicznej w formie opinii eksperckiej 

TAK NIE 

3.1. Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 
osiągnięcia 

  

3.2. 
Koszty - wynikające z wiarygodnych danych i racjonalnych założeń, 
adekwatne do deklarowanego efektu ekologicznego. Prawidłowo wskazane 
koszty kwalifikowane 

3.3. 
Koncepcja funkcjonalno – organizacyjna i adekwatność zakresu rzeczowego – 
wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane uzasadnienie 
dla przyjętego rozwiązania 

3.4. 

Posiadanie wymaganej dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia – 
udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 
realizacji przedsięwzięcia, zaawansowanie procedury pozyskania niezbędnych 
zezwoleń i decyzji administracyjnych (ostateczna decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, pozwolenie na budowę*, jeżeli jest 
wymagane lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę*)  
*pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę nie jest wymagane dla przedsięwzięć realizowanych w 
formule zaprojektuj i buduj. 

3.5. Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz 
trwałość finansowa projektu   

3.6. Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

9. Koszty kwalifikowane  
1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów. 

1) Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz 
spełniających odpowiednie normy urządzeń i  wyposażenia technologicznego, będących 
środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń (poza urządzeniami do 
gromadzenia odpadów): 

a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku 
produkcji, 

b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub 
wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna 
przedstawiona wycena rzeczoznawcy. 
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Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów zakupu używanych urządzeń do 
gromadzenia odpadów. 

2) Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi, w 
tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, 

3) Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia 
efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

4) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja. 
5) Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego). 
6) Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury. 
7) Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego 

przeprowadzenia. 
8) Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz 

kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych. 
9) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane. 
10) Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  
11) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 

przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

12) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru 
inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego. 

2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

1) Koszty ponoszone przez gminę lub związek międzygminny o których mowa w art. 6r 
ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

2) Koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeśli zostały poniesione po dniu 
01.07.2013 r.  

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 

dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego i pozytywnie ocenionego 
wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.  

2. Dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, którego wnioskowana kwota dofinansowania jest wyższa niż 4 mln złotych 
należy do wniosku załączyć Studium Wykonalności. 

3. Dla przedsięwzięcia związanego z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wniosek nie podlega ocenie finansowej. W celu zabezpieczenia spłaty 
pożyczki przyjmuje się zabezpieczenie standardowe w formie weksla in blanco. 

4. Szczegółową procedurę rozpatrywania wniosków określają wewnętrzne regulacje 
NFOŚiGW. 
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4.  Okres wdrażania  

Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

1. Okres wdrażania w latach  2014 - 2020 
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2017.  
3. Wydatkowanie środków: do 2017 r. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,  

 poz. 1232);  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
90, poz. 607, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888); 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U.  z 2013 r. poz. 1155); 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666, 
z późn. zm.). 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 

Pożyczka 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Do 75% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1)  w roku złożenia wniosku oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych 

poprzedzających rok złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy 
umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków 
umownych;  

2) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

3) warunki udzielania pożyczki : 
a) oprocentowanie 3,5 % (w skali roku).  

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata dokonywana jest na koniec kwartału kalendarzowego, następującego 
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 



11 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat 
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, 

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

4) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana; 

5) warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu 
dofinansowania uwzględniająca, że: 

a) wykonanie przedsięwzięcia i osiągnięcie planowanych efektów  nastąpiło w terminie 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, 

b) Beneficjent wywiąże się z obowiązku terminowych spłat rat kapitałowych i odsetek, 
c) warunek terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

pożyczki zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 60 dni - w okresie finansowania nie dłuższym niż 10 lat;  
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 90 dni - w okresie finansowania dłuższym niż 10 lat; 
 przy czym do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie 
odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie jeżeli kwota spłaconych z 
opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty raty odsetkowej za dany okres 
rozliczeniowy wskazany w umowie pożyczki, 

d) zostaną zaakceptowane przez NFOŚiGW dokumenty potwierdzające osiągnięcie 
efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia, 

e) Beneficjent wywiąże się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody 
NFOŚiGW oraz innych zobowiązań w stosunku do NFOŚiGW, 

f) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, 

g) w przypadku uwzględnienia wniosku Beneficjenta o umorzenie części pożyczki, 
umorzenie zostanie dokonane poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości 
wszystkich pozostałych do spłat rat kapitałowych lub odpowiednie umorzenie 
ostatnich rat kapitałowych pożyczki, 

h) nie podlegają umorzeniu kwoty pożyczek, o których umorzenie Beneficjent wystąpił 
po ich spłacie oraz pożyczki wypłacone Beneficjentom, którym udzielono 
dofinansowania na to samo przedsięwzięcie ze środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi,  

i) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na realizację przedsięwzięcia związanego 
z zagospodarowaniem odpadów poużytkowych z opon , z wyłączeniem instalacji do 
produkcji paliwa alternatywnego, 

j) wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. 
6) W przypadku pożyczek, które nie podlegają umorzeniu ostatnia transza pożyczki w 

wysokości nie niższej niż 5% kwoty pożyczki zostanie przekazana po zaakceptowaniu 
przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego 
przedsięwzięcia. 

7) w sprawach nieuregulowanych w szczegółowych zasadach dofinansowania niniejszej 
części programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
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ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
obowiązujące w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7.4 Beneficjenci  
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;  

2) przedsiębiorcy. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),  
2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem 

uzyskania statusu RIPOK. 
3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 

przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do 
recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 

4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: 
1) przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym 

recyklingu; 
2) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne; 
3) termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii; 
4) unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż 

składowanie 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż 
komunalne. 

8.Kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: TAK NIE 

1.1. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2. Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 
załączniki    

1.3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

1.4. Przedsięwzięcie jest zgodne z właściwym wojewódzkim planem gospodarki 
odpadami    

1.5. Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.6. Pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska dla wniosku, którego kwota 
dofinansowania jest wyższa niż 4 mln złotych    

1.7. 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z „Zasadami udzielenia 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej” oraz ze szczegółowymi zasadami udzielania 
dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym  

  

1.8. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany zgodnie z celem i 
wskaźnikami programu priorytetowego   
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2. Kryteria merytoryczne (I stopnia): TAK NIE 

2.1. 

Przedsięwzięcie spełnia jeden z następujących warunków: 
1. w przypadku instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych, w których nie jest wykorzystywany proces 
biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na 
składowisku,– docelowo min. 45%, 

2. w przypadku pozostałych instalacji ograniczenie ilości odpadów 
deponowanych na składowisku, – docelowo min. 70%,  

Poprzez ograniczenie strumienia odpadów należy rozumieć wyrażony w procentach 
iloraz różnicy masy odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej 
przedmiotem wniosku i masy odpadów wytwarzanych w w/w instalacji i 
przekazywanych na składowisko (dotyczy odpadów poddanych na składowisku 
zarówno procesom unieszkodliwienia, jak i odzysku) oraz masy odpadów 
przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem wniosku . 

  

2.2. 

Wydajność instalacji po realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem 
dofinansowania spełnia jeden z następujących warunków: 
1. łączna minimalna wydajność instalacji przetwarzania odpadów innego niż 

termiczne przekształcanie odpadów będącej przedmiotem wniosku - min. 
20 tys. Mg/rok, 

2. minimalna wydajność instalacji biologicznego (kompostowanie, 
fermentacja) przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – min. 5 
tys. Mg/rok, 

3. minimalna wydajność instalacji termicznego przekształcania odpadów 
innych niż niebezpieczne: 
- min. 100 tys. Mg/rok  dla instalacji wyłącznie do 
zmieszanych/resztkowych odpadów komunalnych, 
- min. 50 tys. Mg/rok dla pozostałych instalacji, 

4. minimalna wydajność instalacji przekształcania: odpadów 
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
odpadów powstałych z małogabarytowych baterii i akumulatorów lub 
odpadów tekstylnych– min. 5 tys. Mg/rok.  
(Dotyczy przedsięwzięć, dla których masa: odpadów opakowaniowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów powstałych z małogabarytowych 
baterii i akumulatorów, odpadów tekstylnych stanowi >75% masy przetwarzanych 
odpadów.) 

5. minimalna wydajność instalacji odzysku lub unieszkodliwiania w procesie 
innym niż składowanie odpadów niebezpiecznych – min. 1 tys. Mg/rok 
(Dotyczy przedsięwzięć, dla których masa: odpadów niebezpiecznych stanowi 
>50% masy przetwarzanych odpadów.) 
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2.3. 

Przedsięwzięcia, których przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub 
modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych spełniają łącznie następujące warunki: 
1. spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. U. poz.1052),  

2. minimalna wydajność w zakresie prowadzenia biologicznego 
przetwarzania odpadów wynosi 40% wydajności w zakresie 
mechanicznego przetwarzania odpadów (nie dotyczy instalacji, w której 
wykorzystywany jest proces biosuszenia), 

3. instalacja spełnia wymogi RIPOK dla przetwarzania selektywnie 
zebranych bioodpadów, 

4. instalacja umożliwia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych celem przygotowania ich do recyklingu. 

  

2.4. 

Przedsięwzięcia, których przedmiotem jest budowa instalacji mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
realizowane są w regionach, w których nie ma funkcjonującej instalacji o 
statusie RIPOK, innej niż składowisko odpadów  

  

2.5. 
Dla instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne, 
będącej przedmiotem wniosku, efektywność energetyczna równa lub wyższa 
niż 65%  

  

2.6. 

Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozbudowa lub 
modernizacja instalacji będzie zwiększenie jej wydajności nie mniej niż o 
50%. Kryterium nie dotyczy przedsięwzięć mających na celu dostosowanie do 
wymogów obowiązującego prawa. 

  

2.7. 

Nie później niż w trzecim roku kalendarzowym po roku zakończenia 
przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej 
przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie nie mniej niż 75% wydajności 
instalacji. 

  

2.8. 
Przedsięwzięcie spełnia inne kryteria merytoryczne określone we właściwych 
wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz wymagania najlepszej 
dostępnej techniki 

  

3. Kryteria merytoryczne (II stopnia): 
Uzasadnienie oceny ekologiczno-technicznej w formie opinii eksperckiej 

TAK NIE 

3.1. 

Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 
osiągnięcia, w szczególności wykazanie, że w danym regionie gospodarki 
odpadami komunalnymi nie istnieją wystarczające moce przerobowe dla 
wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu rozwoju systemu 
selektywnego zbierania odpadów i powiązanej prognozy zbierania 
zmieszanych odpadów  komunalnych  

  
3.2. 

Koszty - wynikające z wiarygodnych danych i racjonalnych założeń, adekwatne 
do deklarowanego efektu ekologicznego. Prawidłowo wskazane koszty 
kwalifikowane. 

3.3. 

Technologia wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane 
uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania. Wybór przyjętego rozwiązania 
uwzględnia wyniki analizy efektywności kosztowej z wykorzystaniem 
wskaźnika DGC. 
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3.4. 

Posiadanie wymaganej dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia – 
udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 
realizacji przedsięwzięcia, zaawansowanie procedury pozyskania niezbędnych 
zezwoleń i decyzji administracyjnych (ostateczna decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, pozwolenie na budowę*, jeżeli jest 
wymagane lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę*)  
*pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę nie jest wymagane dla przedsięwzięć realizowanych w 
formule zaprojektuj i buduj 

3.5. Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz 
trwałość finansowa projektu   

3.6. Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

9. Koszty kwalifikowane  
1. Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających 

odpowiednie normy urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami 
trwałymi. W przypadku używanych urządzeń:  

a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji, 

b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub 
wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna 
przedstawiona wycena rzeczoznawcy. 

2. Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi,  
w tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.  

3. Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia 
efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

4. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja. 
5. Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego). 
6. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury. 
7. Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego 

przeprowadzenia. 
8. Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz 

kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych. 
9. Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane. 
10. Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. (Ograniczenie to nie 
dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych). 

11. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez 
NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

12. Zbieranie, odzysk, w tym recykling, oraz unieszkodliwianie odpadów. 
Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 
dopuszczalności pomocy publicznej. 
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10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 

dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego i pozytywnie ocenionego 
wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.  

2. Dla przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa niż 4 mln złotych należy 
do wniosku załączyć Studium Wykonalności. 

3. Szczegółową procedurę rozpatrywania wniosków i udzielenia dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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4.  Okres wdrażania  

Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów  

1. Okres wdrażania w latach 2014 - 2020 
2. Alokacja środków w latach 2014 - 2017. 
3. Wydatkowanie środków: do 2017 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  
 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  

 poz. 1232); 
2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z późn. zm.). 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 

Pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Do 75 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) w roku złożenia wniosku oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych 

poprzedzających rok złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy 
umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków 
umownych; 

2) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;  

3) warunki udzielania  pożyczki: 
a) oprocentowanie 1 % (w skali roku). 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata dokonywana jest  na koniec kwartału kalendarzowego, następującego 
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat 
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, 

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

4) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana; 

5) warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu 
dofinansowania uwzględniająca, że: 
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a) wykonanie przedsięwzięcia i osiągnięcie planowanych efektów  nastąpiło w terminie 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, 

b) Beneficjent wywiąże się z obowiązku terminowych spłat rat kapitałowych i odsetek, 
c) warunek terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

pożyczki zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 60 dni - w okresie finansowania nie dłuższym niż 10 lat;  
− łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania 

nie przekroczyło 90 dni - w okresie finansowania dłuższym niż 10 lat;  
przy czym do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie 
odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli kwota spłaconych z 
opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty raty odsetkowej za dany okres 
rozliczeniowy wskazany w umowie pożyczki, 

d) zostaną zaakceptowane przez NFOŚiGW dokumenty potwierdzające osiągnięcie 
efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia, 

e) Beneficjent wywiąże się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody 
NFOŚiGW oraz innych zobowiązań w stosunku do NFOŚiGW, 

f) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, 

g) w przypadku uwzględnienia wniosku Beneficjenta o umorzenie części pożyczki, 
umorzenie zostanie dokonane poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości 
wszystkich pozostałych do spłat rat kapitałowych lub odpowiednie umorzenie 
ostatnich rat kapitałowych pożyczki, 

h) nie podlegają umorzeniu kwoty pożyczek, o których umorzenie Beneficjent wystąpił 
po ich spłacie, 

i) wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW, 
j) wnioskodawca osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu. 

6) w przypadku pożyczek, które nie podlegają umorzeniu ostatnia transza pożyczki w 
wysokości nie niższej niż 5% kwoty pożyczki jest płatnością końcową i zostanie 
przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających 
osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia, 

7) w sprawach nieuregulowanych w szczegółowych zasadach dofinansowania niniejszej 
części programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
obowiązujące w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7.4 Beneficjenci  
Beneficjentem programu są przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1) rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym: 

a) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji; 

b)  zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów 
wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2. Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 
załączniki    

1.3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

1.4. Przedsięwzięcie jest zgodne z właściwym wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami   

1.5. Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.6. 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z „Zasadami udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz szczegółowymi zasadami 
udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym 

  

1.7. 
Efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany zgodnie z celem 
i wskaźnikami programu priorytetowego   

1.8. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku jest 
większy lub równy 100 tys. zł   

1.9. 

Wnioskodawca:  
1. posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji 

demontażu; 
2. złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji za poprzedni rok kalendarzowy 

  

2. Kryteria merytoryczne (I stopnia): Tak Nie 

2.1. Do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego 
dofinansowania po realizacji przedsięwzięcia będzie przyjmowana 
następująca masa pojazdów wycofanych z eksploatacji wyrażona w Mg, 
w zależności od masy pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przyjmowanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 

− minimum 250 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały do 
250 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały 
pomiędzy 250 i 500 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały 
pomiędzy 500 i 1000 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− minimum 1000 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały 
powyżej 1000 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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3. Kryteria merytoryczne (II stopnia):: 
Uzasadnienie oceny ekologiczno-technicznej w formie opinii eksperckiej 

Tak Nie 

3.1. Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 
osiągnięcia 

  

3.2. Analiza kosztów – pod kątem zasadności i kwalifikowalności 
3.3. Zakres rzeczowy – adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, 

podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania 
3.4. Posiadanie dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia –  

udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na 
cele realizacji przedsięwzięcia, zaawansowanie procedury pozyskania 
niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych, (jeżeli są wymagane: 
ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę lub potwierdzenie wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę). 

3.5. 
Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz 
trwałość finansowa projektu   

3.6. Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

9.  Koszty kwalifikowane  
1. Koszty kwalifikowane: 
1) Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia 

efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nie kwalifikuje się 
kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest prowadzona przez 
Wnioskodawcę stacja demontażu pojazdów. 

2) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja, 
3) Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego), 
4) Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających 

odpowiednie normy urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami 
trwałymi. W przypadku używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego: 

a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku 
produkcji, 

b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub 
wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna 
przedstawiona wycena rzeczoznawcy. 

5) Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury. 
6) Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego 

przeprowadzenia. 
7) Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe 

oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych. 
8) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane. 
9) Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  
10) Oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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11) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez 
NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

12) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru 
inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego. 

13) Koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia. 
 

2. W zależności od liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez 
wnioskodawcę do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o 
dofinansowanie kwalifikuje się koszty zakupu następujących urządzeń i sprzętu o 
wskazanych funkcjach: 

 

Lp. Funkcja 
urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium 
ilości demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

1. 
Stanowisko 
demontażu i 
osuszania pojazdów 

Stojaki do osuszania pojazdów 

Podnośnik do demontażu i osuszania 
pojazdów (do 5t) 

Podnośniki do 
demontażu i osuszania 

pojazdów, w tym 
podnośniki nożycowe  

2. 

Osuszanie z płynów i 
olejów:  
1) olej silnikowy 
2) olej 

przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 

Urządzenia do osuszania pojazdów  
 

3. 

Magazynowanie 
płynów i olejów: 
1) olej silnikowy 
2) olej 

przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 
6) paliwo (benzyna, 

diesel) 

Zbiorniki o pojemności do 1100 l na 
każdy z płynów. 

 

Zbiorniki o pojemności do 
5000 l na każdy z płynów. 

 

4. Osuszanie 
amortyzatorów 

Urządzenie do przebijania i osuszania 
amortyzatorów. 

Urządzenia do przebijania i 
osuszania amortyzatorów. 

5. Osuszanie z paliwa 

Urządzenia do usuwania paliwa  

 Urządzenia do usuwania 
paliwa (podwójny)  

 

1) Zbiornik  na benzynę 
(ok. 1000 l) 

2) Zbiornik  na diesel (ok. 
1000 l) 

3) Pompa  
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Lp. Funkcja 
urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium 
ilości demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

6. Osuszanie układu 
klimatyzacji Urządzenia do odzysku freonu z klimatyzacji 

7. Osuszanie instalacji 
LPG i CNG Osuszacz gazu LPG, CNG i metanu 

8. 
Dezaktywowanie 
poduszek 
powietrznych 

Dezaktywator poduszek powietrznych 

9. 

Stanowisko 
demontażu pojazdów 
ciężarowych i 
autobusów 

 
1) Podnośnik czterokolumnowy o udźwigu do 8 t 
2) Podnośnik  nożycowy, hydrauliczny o udźwigu 10 

t 

 Podnośniki do pojazdów 
ciężarowych 

10 Wycinanie elementów 
pojazdów Nożyce hydrauliczne 

11 Demontaż opon z kół  

- Urządzenie do 
demontażu kół, w tym 

demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do 

felg (do 100  felg na 
godzinę) 

- Urządzenia do demontażu 
kół, w tym 

demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do felg 

(do 200  felg na godzinę) 

12 Demontaż szyb  Wycinarki do szyb.  

13 Magazynowanie 
akumulatorów 

Zbiornik z materiału kwasoodpornego 
(do 2000 l) 

Zbiorniki  z materiału 
kwasoodpornego 

14 Transport wewnętrzny  

Wózki widłowe 

 
Urządzenia załadunkowo-

przeładunkowe, w tym 
dźwigi, wyciągarki 

15 Cięcie złomu  Nożyce aligatorowe  

16 Prasowanie karoserii i 
złomu  Paczkarka/ spłaszczarka  

17 
Przygotowywanie 
złomu karoseryjnego- 
prasowanie karoserii 

  
Prasonożyce, w tym z 
funkcją paczkowania 

karoserii  

18 

Rozdrabnianie 
samochodowych 
odpadów 
gabarytowych 
(plastiki, pianki, 
tekstylia, guma) 

 Urządzenia rozdrabniające odpady niemetalowe. 
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Separacja metali 
żelaznych z 
rozdrobnionych 
odpadów 

 - Separatory 
- Przenośniki 
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Lp. Funkcja 
urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium 
ilości demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

20 Rozdrabnianie opon i 
odpadów gumowych  

Linia do recyklingu opon; 
1) Strzępiarka 
2)  Młyn  
3) Granulator  
4) System przenośników 
5) System wentylacji 
6) Wyrywarka stopek 
7) Gilotyna hydrauliczna do opon 

21 

Odzysk granulatu i 
ścieru gumowego z 
opon pełnych i 
ciężarowych 

  Szorstkarka do przerobu 
opon 

22 
Odzysk miedzi ze 
złomu kabli 
samochodowych 

 
Granulator do kabli wstępnie przygotowanych do 

przerobu  
 

  

1) Rozdrabniacz z 
przenośnikiem i 
separatorem 
magnetycznym do 
przerobu kabli 
samochodowych 

2) Granulator do cienkich 
kabli  

23 Transport zewnętrzny  

Środki transportu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji  

 

Środki transportu 
odpadów wytworzonych 
w procesie demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

24. 

Magazynowanie 
części i 
wytworzonych 
odpadów 

1) Urządzenia magazynowe 
2) Środki transportu magazynowego 
3) Pomocnicze urządzenia magazynowe. 

25 Diagnostyka 
surowców      Urządzenia służące do 

diagnostyki surowców 

26 Diagnostyka części Urządzenia służące do diagnostyki części 

 
3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć równowartości iloczynu kwoty 

2 000 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie 
przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji 
przedsięwzięcia. 

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 
dopuszczalności pomocy publicznej. 
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10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 
dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego i pozytywnie ocenionego wniosku 
o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków. 
2. Dla przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa niż 4 mln złotych należy 
do wniosku załączyć Studium Wykonalności. 
3. Szczegółową procedurę rozpatrywania wniosków i udzielenia dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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4.  Okres wdrażania programu 

Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ 

1. Program jest wdrażany w latach 2014– 2017. 
2. Alokacja środków: do 31.12.2014 roku. 
3. Wydatkowanie środków: do 2016 roku. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232).  

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 
Pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Maksymalna wartość pożyczki jest równa różnicy między wysokością kosztów 
kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

2) warunki udzielania pożyczki: 

a) oprocentowanie – 3,5% (w skali roku).  
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w 
którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

b) karencja w spłacie rat kapitałowych jest liczona od daty wypłaty ostatniej transzy 
pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia; 

c) pożyczka może być udzielona na okres wskazany we wniosku o dofinansowanie danego 
przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ, jednak nie dłuższy niż 25 lat liczony od daty 
pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; 

3) warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ; 

4) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

7.4  Beneficjenci  
1) Beneficjenci II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla 

których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW; 

2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych. 
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7.5  Rodzaje przedsięwzięć 
Rodzaje przedsięwzięć w ramach II osi priorytetowej wyszczególnione w Szczegółowym 
opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
Kryteria wyboru przedsięwzięć są zgodne z aktualnymi kryteriami wyboru projektów 
w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ, przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 
i stanowiącymi załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ. 

9.  Koszty kwalifikowane  
Koszty kwalifikowane stanowią koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
podlegającego dofinansowaniu w ramach PO IiŚ oraz uzyskania efektu ekologicznego. 
Zakres kosztów kwalifikowanych (co do rodzaju) jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. Wnioski o pożyczkę mogą być składane po pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia. 
2. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielania dofinansowania określają 

wewnętrzne regulacje NFOŚiGW.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



27 

ZAŁĄCZNIK 1.  
 

 

I.* Planowane 300 000 120 000 100 000 100 000 100 000 720 000
II.** Osiągnięte 570 650 191 775 114 126 91 500 200 000 1 168 051

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

Ograniczenie masy składowanych odpadów [Mg/rok]

                                            Rok
Wartości wskaźnika

zwrotna

2017 lata kolejne

Środki dofinasowania:

Nazwa / jedn. miary

201620152014 Razem

 
 

I.* Planowane 400 0 400
II.** Osiągnięte 0 400 400

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

Środki dofinasowania:

2016 lata kolejne

zwrotna

20172014 2015

Nazwa / jedn. miary Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 
komunalnych [tys. osób]

Razem                                            Rok
Wartości wskaźnika

 
 

I.* Planowane 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500
II.** Osiągnięte 42 500 4 975 2 500 2 500 13 500 65 975

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

2016 20172014 2015 Razemlata kolejne

Nazwa / jedn. miary Masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu [Mg/rok]

Środki dofinasowania: zwrotna
                                            Rok
Wartości wskaźnika

 
 

I.* Planowane 53 000 0 0 0 53 000
II.** Osiągnięte 38 000 190 000 1 364 500 0 1 592 500

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

2014 2015 2016 2017 lata kolejne Razem

Nazwa / jedn. miary Przepustowość instalacji do mechaniczno - biologicznego i 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych [Mg/rok]

Środki dofinasowania: zwrotna
                                            Rok
Wartości wskaźnika
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I.* Planowane 1 000 0 0 0 1 000
II.** Osiągnięte 2 200 4 415 1 000 4 400 12 015

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

Nazwa / jedn. miary Ograniczenie masy składowanych odpadów [Mg/rok]
Środki dofinasowania: bezzwrotna
                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015 2016 2017 lata kolejne Razem

 
 

I.* Planowane 0 0 0 0 0
II.** Osiągnięte 38 240 0 0 40 000 78 240

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

2016 2017 lata kolejne Razem

Nazwa / jedn. miary Masa odpadów niebezpiecznych  poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu [Mg/rok]

Środki dofinasowania: bezzwrotna

                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015
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ZAŁĄCZNIK 2 
  

 
 

 
 Lata 

poprzednie
2014 2015 2016 2017 Limit wypłat 

ogółem

w roku 2014 353 610,2 83 708,9 437 319,1

w roku 2015 646 351,2 136 291,1 86 004,0 868 646,3

w roku 2016 280 000,0 225 000,0 115 000,0 55 000,0 675 000,0

w roku 2017 125 000,0 20 000,0 61 000,0 44 000,0 250 000,0

w latach kolejnych 100 000,0 70 000,0 170 000,0

RAZEM 1 279 961,4 670 000,0 221 004,0 116 000,0 114 000,0 2 400 965,4II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
 z

ob
ow

ią
za

ń

I 670 000,0 221 004,0 116 000,0 114 000,0
(kwota zobowiązań wynikająca z 
zawieranych w danym roku umów)

(tys. zł)
I Planowane zobowiązania

Rok

                             Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

pożyczki

1 121 004,0
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3. Budżet
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 3927,3 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 46000 tys. zł

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

16 000,0 16 000,0 2 869,1 2 130,9 5 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

7 000,0 1 000,0 8 000,0

Razem: 16 000,0 16 000,0 9 869,1 3 130,9 13 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

16 000,0 16 000,0 203,6 296,4 500,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

500,0 500,0

Razem: 16 000,0 16 000,0 203,6 796,4 1 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

32 000,0 32 000,0 3 072,7 2 427,3 5 500,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

7 000,0 1 500,0 8 500,0

Razem: 32 000,0 32 000,0 10 072,7 3 927,3 14 000,0

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych

środki na realizację zadań bieżących

3 927,3

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

I
I Planowane zobowiązania

w roku 2017 dla:

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

Budżet programu priorytetowego:

Rok

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

II 
Pl

an
ow

an
e w

yp
ła

ty
    

  z
ob

ow
iąz

ań

w roku 2014 dla:

3 927,3

Racjonalna gospodarka odpadami

 


