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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 

Tytuł programu:  
Ochrona powierzchni ziemi 
 

1.  Cel programu  

ZAKRES OGÓLNY 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów 
zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Powierzchnia zrekultywowanego terenu 
[ha], wynikające z umów przewidzianych do zawarcia w latach 2014-2017 wynoszą 217 ha. 
Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego w  okresie 2014-2020 wynoszą 297 ha. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu 
i zanieczyszczonej gleby poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg], wynikające 
z umów przewidzianych do zawarcia w latach 2014-2017 wynoszą 6 200 Mg. Natomiast 
wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego w okresie 2014-2020 wynoszą 156 700 Mg. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. Liczba wykonanych opracowań [szt.], 
wynikające z umów przewidzianych do zawarcia w latach 2014-2017 wynoszą 4 szt. 
Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego w okresie 2014-2020 wynoszą 5 szt. 

Tabele 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. 

3. Budżet  
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 108 476,4 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 158 122,0 tys. zł. 
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 39 500,0 tys. zł ze 
środków NFOŚiGW. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 
programu wynoszą 42 450,0 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. 



2 

 

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”. 
ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

4.  Okres wdrażania  
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2020. 
2. Alokacja środków w latach 2014 - 2017. 
3. Wydatkowanie środków: do 2020 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 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.  Nr 100, poz. 1085,  
z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1205). 

5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1015. z późn. zm.). 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 
1) dotacja; 
2) pożyczka.  

7.2  Intensywność dofinansowania  
1) dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;  
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% 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; 
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3) dofinansowanie w formie dotacji:  
a) w przypadku otrzymania korzyści majątkowej z tytułu odpłatnego rozporządzenia 

oczyszczonym terenem należy zwrócić NFOŚiGW kwotę dotacji w całości lub do 
wysokości przysporzenia; 

b) wierzytelność NFOŚiGW z tytułu umowy o dofinansowanie w formie dotacji, w tym 
z tytułu odpłatnego rozporządzenia oczyszczonym terenem podlega zabezpieczeniu; 

c)  w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku 
bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok 
następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec 
planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty 
zaplanowanej do wypłaty na dany rok; 

4) dofinansowanie w formie pożyczek: 
a) oprocentowanie: 

0,5 % (w skali roku) - dla przedsięwzięć realizowanych w formie wykonania 
zastępczego 
3,5  % (w skali roku) - dla pozostałych przedsięwzięć 
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 10 lat dla 
przedsięwzięć realizowanych w formie wykonania zastępczego oraz 15 lat dla 
pozostałych przedsięwzięć liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy 
pożyczki, 

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

d) w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego Beneficjent 
zobowiązuje się do dochodzenia należności od zobowiązanego, a uzyskane środki 
przekazać na konto NFOŚiGW (do wysokości zobowiązań wobec NFOŚiGW) w 
terminie do 14 dni od wpływu środków na konto jednostki samorządu terytorialnego, 
środki odzyskane od zobowiązanego należy w pierwszej kolejności przeznaczyć na 
zaspokojenie zobowiązań wobec NFOŚiGW; 

e) 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 
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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 korzystania przez Beneficjenta z dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu na to samo przedsięwzięcie w formie pożyczki i dotacji, 
kwota maksymalnego dopuszczalnego umorzenia podlega zmniejszeniu o kwotę 
udzielonej dotacji, 

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  
k. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na realizację przedsięwzięcia w formie 

wykonania zastępczego, 
l. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na realizację przedsięwzięcia 

związanego z rekultywacją zdegradowanego terenu, celem jego odpłatnego 
zagospodarowania. 

5) dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w formie wykonania zastępczego jest możliwe 
jedynie w formie pożyczki; 

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

7) okres trwałości przedsięwzięcia: 
a) 2 lat w przypadku przeznaczenia zrekultywowanego terenu na cele użyteczności 

publicznej oraz realizacji przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego, 
b) 5 lat w pozostałych przypadkach. 

8) 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) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego; 

2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; 

3) przedsiębiorcy. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
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1) Projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub działań 
naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych, 
likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub 
ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne 
zagrożenie dla środowiska (w tym przedsięwzięcia realizowane w formie wykonania 
zastępczego). 

2) Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych oraz działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonej gleby, 
ziemi i wód gruntowych, likwidujących zagrożenie dla środowiska naturalnego o 
zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako 
stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, zawierające w szczególności: 

a) analizę wariantów (wraz z uwzględnieniem wariantu zerowego) realizacji 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 
środowiska, 

b) analizę możliwości finansowania realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
dopuszczalności pomocy publicznej oraz stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”, 

c) określenie sposobu usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych lub 
przeprowadzenia działań naprawczych lub rekultywacji, w tym sposobu 
oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych lub sposobu ograniczenia możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

d) zakres rzeczowy przedsięwzięcia i kosztorys, 

e) dokumentację niezbędną do ubiegania się o wymagane prawem decyzje. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

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 Przedsięwzięcie uzyskało rekomendację GIOŚ   

1.8 Przedsięwzięcie znajduje się w zestawieniu GIOŚ obiektów 
stwarzających najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska, 
przewidzianych do likwidacji 
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1.9 W przypadku realizacji przedsięwzięcia w formie wykonania 
zastępczego, zobowiązany nie może w danej chwili pokryć kosztów 

  

 
9.  Koszty kwalifikowane  
1) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, 
2) Roboty demontażowe i rozbiórkowe, 
3) Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych 

środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej 
gleby i ziemi, 

4) Przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji zdegradowanego terenu 
(oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przywracanie 
naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie), 

5) Instalacje do monitoringu (np. piezometry). 

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. Szczegółową procedurę rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
  

Kryteria merytoryczne: Tak Nie 
1.1 Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia.  
  

1.2 Analiza kosztów – pod kątem zasadności i kwalifikowalności    

1.3 
Uzasadnienie dla przyjętej metody realizacji przedsięwzięcia i 
adekwatność zakresu rzeczowego (nie dotyczy wykonania 
dokumentacji) 

  

1.4 

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 (zależnie od 
specyfiki przedsięwzięcia, jeżeli są wymagane: ostateczna decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
pozwolenie na budowę lub potwierdzenie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę, ostateczna decyzja ws uzgodnienia warunków 
przeprowadzenia działań naprawczych, ostateczna decyzja ws 
rekultywacji i zagospodarowania) (nie dotyczy wykonania 
dokumentacji) 

  

1.5 Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność 
oraz trwałość finansowa projektu. 

  

1.6 Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   
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Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów 
komunalnych 

4.  Okres wdrażania  
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2020. 
2. Alokacja środków w latach 2014 - 2017. 
3. Wydatkowanie środków: do 2020 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. 2013  poz. 21. z późń. zm.). 
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085,  
z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) 

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1205), 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.), 
 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
7.1  Formy dofinansowania 
1) pożyczka 
2) dotacja 

7.2  Intensywność dofinansowania  
1) dotacja - do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  

2) pożyczka - do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

 z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.  

Maksymalne zaangażowanie środków NFOŚiGW w rekultywację 1 ha składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne na którym składowane były odpady komunalne nie może 
przekroczyć 500 tys. zł. 

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

3) dofinansowanie w formie dotacji:  
a) dotacja jest udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć dotyczących zamykania i 

rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wskazanych w 
pkt. 7.5.2, 

b) w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku 
bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok 
następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec 
planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty 
zaplanowanej do wypłaty na dany rok. 

4) dofinansowanie w formie pożyczek: 
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, 

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

d) 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 korzystania przez Beneficjenta z dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu na to samo przedsięwzięcie w formie pożyczki i dotacji, 
kwota maksymalnego dopuszczalnego umorzenia podlega zmniejszeniu o kwotę 
udzielonej dotacji. 

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

j. 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, 

k. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na realizację przedsięwzięcia 
związanego z rekultywacją zdegradowanego terenu, celem jego odpłatnego 
zagospodarowania, 

l. wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. 
5) w przypadku pożyczek, które nie podlegają umorzeniu oraz w przypadku dotacji ostatnia 

transza wypłaty pożyczki/dotacji w wysokości  nie niższej niż 5% kwoty 
pożyczki/dotacji zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia, 

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

7) okres trwałości przedsięwzięcia: 
a) 2 lat w przypadku przeznaczenia zrekultywowanego terenu na cele użyteczności 

publicznej, 
b) 5 lat w przypadku odpłatnego rozporządzenia zrekultywowanym terenem. 

8) 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) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; 
3) przedsiębiorcy. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1) Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu działań naprawczych lub rekultywacji 

powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych, w tym terenach zanieczyszczonych 
przez przemysł. 

2) Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne na których składowane były odpady komunalne. 

 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

Kryteria formalne: Tak Nie 
1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

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

  

 Przedsięwzięcia polegające na oczyszczeniu i rekultywacji 
terenów zdegradowanych, w tym terenów zanieczyszczonych 
przez przemysł 

  

1.7 Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię właściwego terytorialnie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

  

1.8 Wniosek uwzględnia przeznaczenie co najmniej 20% oczyszczonego 
terenu pod tereny zieleni 

  

 Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na których 
składowane były odpady komunalne 

  

1.9 Okres realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż 2 lata od daty 
podpisania umowy dofinansowania 

  

1.10 Powierzchnia* składowiska lub łączna powierzchnia składowisk, której 
dotyczy wniosek o dofinansowanie jest większa lub równa 2 ha 

  

Kryteria merytoryczne: Tak Nie 
1.2 Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy 

do osiągnięcia.  
  

1.2 Analiza kosztów – pod kątem zasadności i kwalifikowalności    

1.3 
Uzasadnienie dla przyjętej metody realizacji przedsięwzięcia i 
adekwatność zakresu rzeczowego lub przyjętego technicznego 
rozwiązania zamknięcia składowiska. 

  

1.4 

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 (zależnie od 
specyfiki przedsięwzięcia, jeżeli są wymagane: ostateczna decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
pozwolenie na budowę lub potwierdzenie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę, ostateczna decyzja w sprawie zamknięcia i 
rekultywacji składowiska). 

  

1.5 Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność 
oraz trwałość finansowa projektu. 

  

1.6 Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   
* Powierzchnia zrekultywowanego składowiska rozumiana jest jako: 

− suma powierzchni skarp i wierzchowiny składowiska nadpoziomowego (eksploatowanego ponad 
otaczający składowisko teren) lub 
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− powierzchnia wierzchowiny składowiska podpoziomowego (eksploatowanego do poziomu 
otaczającego składowisko terenu). 

9.  Koszty kwalifikowane  
1) Roboty demontażowe i rozbiórkowe; 
2) Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, elementów budowlanych oraz 

zanieczyszczonej gleby i ziemi; 
3) Przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji zdegradowanego terenu 

(oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przywracanie 
naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie); 

4) Rekultywacja techniczna składowiska (ukształtowanie wierzchowiny, wykonanie okrywy 
rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami); 

5) Odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania 
biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni); 

6) Rekultywację biologiczną składowiska (wprowadzenie roślinności); 
7) Instalacje do monitoringu (np. piezometry); 

W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji służących do 
energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociągów służących do przesyłu biogazu poza 
teren składowiska. 

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. Szczegółową procedurę rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

I.* Planowane 50 50 28 28 0 156
II.** Osiągnięte 25 58 55 58 28 224

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

Powierzchnia zrekultywowanych obszarów [ha]

                                            Rok
Wartości wskaźnika

Nazwa / jedn. miary

bezzwrotna

2014 Razem2015 2016 2017 lata kolejne

Środki dofinasowania:

 

I.* Planowane 10 17 17 17 61
II.** Osiągnięte 9 8 14 25 17 73

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

Środki dofinasowania:

Nazwa / jedn. miary Powierzchnia zrekultywowanych obszarów [ha]

2016 lata kolejne Razem                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015

zwrotna

2017

 

I.* Planowane 1 000 1 000 500 500 3 000
II.** Osiągnięte 1 000 150 000 1 200 500 500 153 200

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

2015 2016                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2017 lata kolejne Razem

Nazwa / jedn. miary Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu i zanieczyszczonej 
gleby poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]

Środki dofinasowania: bezzwrotna

 

I.* Planowane 800 800 800 800 3 200
II.** Osiągnięte 300 800 800 800 800 3 500

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

Nazwa / jedn. miary Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu i zanieczyszczonej 
gleby poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]

Środki dofinasowania: zwrotna

2015 2016 2017                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 lata kolejne Razem

 

I.* Planowane 1 1 1 1 4
II.** Osiągnięte 1 1 1 1 1 5

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

Nazwa / jedn. miary Liczba wykonanych opracowań [szt.]
Środki dofinasowania: bezzwrotna
                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015 2016 2017 lata kolejne Razem
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ZAŁĄCZNIK 2  
 

 
Budżet
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 108 476,4 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 118 122,0 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

1 020,0 8 240,0 9 260,0 636,1 5 325,9 5 962,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

5 400,0 2 000,0 7 400,0 661,0 9 339,0 10 000,0

Razem: 6 420,0 10 240,0 16 660,0 1 297,1 14 664,9 15 962,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

9 500,0 9 500,0 11 000,0 11 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

1 866,0 6 134,0 8 000,0 62,5 10 937,5 11 000,0

Razem: 1 866,0 15 634,0 17 500,0 62,5 21 937,5 22 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

3 500,0 3 500,0 8 000,0 8 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

3 500,0 3 500,0 8 000,0 8 000,0

Razem: 7 000,0 7 000,0 16 000,0 16 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

3 500,0 3 500,0 8 000,0 8 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

3 500,0 3 500,0 8 000,0 8 000,0

Razem: 7 000,0 7 000,0 16 000,0 16 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

1 020,0 8 240,0 9 500,0 3 500,0 3 500,0 25 760,0 636,1 5 325,9 11 000,0 8 000,0 8 000,0 32 962,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

7 266,0 2 000,0 6 134,0 3 500,0 3 500,0 22 400,0 723,5 9 339,0 10 937,5 8 000,0 8 000,0 37 000,0

Razem: 8 286,0 10 240,0 15 634,0 7 000,0 7 000,0 48 160,0 1 359,6 14 664,9 21 937,5 16 000,0 16 000,0 69 962,0

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

Budżet programu priorytetowego:

Rok

21 937,5

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
   

   
zo

bo
w

ią
za

ń

w roku 2014 dla:

16 000,014 664,9

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

7 000,0 7 000,0 39 874,0

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

w roku 2017 dla:

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

16 000,0I
I Planowane zobowiązania

10 240,0

środki na realizację zadań bieżących

68 602,4(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

15 634,0

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
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Budżet
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 39500 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 42450 tys. zł

 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

w roku 2014 2 950,0 2 500,0 5 450,0

w roku 2015 5 500,0 5 000,0 10 500,0

w roku 2016 5 500,0 5 000,0 10 500,0

w roku 2017 5 500,0 5 000,0 10 500,0

w latach kolejnych 5 500,0 5 500,0

RAZEM 2 950,0 8 000,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 42 450,0

(kwota zobowiązań wynikająca z 
zawieranych w danym roku umów)

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
 z

ob
ow

ią
za

ń

I Planowane zobowiązania

I 8 000,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Zwrotne środki dofinansowania

Rok

                             Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

pożyczki

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

(tys. zł)

39 500,0

Budżet programu priorytetowego:

 


