
           
 

UCHWAŁA Nr 000/62/20 
 
 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze z dnia 30 września 2020 roku  

 
 
 

w sprawie ustalenia zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania 
i rozliczania dotacji na lata 2020-2021 dla realizacji zadań w ramach Programu priorytetowego  

„Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”. 
 
Działając na podstawie: 
 
1) art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1219), 
2) ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze,  
 
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze postanawia: 
 
§ 1.   Ustalić Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji 

dla realizacji zadań w ramach Programu priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk  
i rekultywacja terenów zdegradowanych”, 

 
§ 2.  Zasady udzielania dofinansowania, w ramach Programu priorytetowego, o którym mowa w § 1 

stanowią złącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

   Piotr Wójcik 
 



        Załącznik  
do uchwały nr 000/62/20  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia  30 września 2020 r.  

 
Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla 

realizacji zadań w ramach Programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn.  
„Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych” 

 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 

Funduszem przystępuje do realizacji Programu priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk  
i rekultywacja terenów zdegradowanych” zwanego dalej Programem, na zasadach określonych 
poniżej.  
 

2. Celem Programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie 
do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację oraz usuwanie  
i utylizacja odpadów. 
 

3. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być: 
1) jednostki samorządu terytorialnego, 
2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w odniesieniu do kosztów 

kwalifikowanych wskazanych w pkt 5 ppkt 1). 
 
4. Realizacja Programu: 

- nabór ciągły wniosków; 
- szczegółowe terminy naboru zostaną podane na stronie internetowej w ogłoszeniu o naborze. 
 

5. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące: 

1) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych 
środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej 
gleby i ziemi, 

2) roboty demontażowe i rozbiórkowe, 
3) przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji, w tym remediacji zdegradowanego 

terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, zmiana niekorzystnego 
antropogenicznego ukształtowania terenu, wprowadzanie roślinności, zalesianie, 
zadrzewianie), 

4) rekultywacja techniczna składowiska odpadów lub obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych (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 odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych (wprowadzenie roślinności), 

7) koszty zmiany ukształtowania terenu i niezbędnych instalacji lub urządzeń lub małej 
infrastruktury (m.in. kosze na śmieci, ławeczki, ścieżka dydaktyczna) dla jego udostępnienia 
do celów rekreacyjnych, 

8) instalacje do monitoringu (np. piezometry). 
 

6. Kosztami kwalifikowanymi w ramach Programu nie mogą być koszty demontażu ani utylizacji 
wyrobów zawierających azbest ponoszone przez gminy. 
 



7. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on 
faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości 
odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
 

8. Na realizację Programu w latach 2020-2021 Fundusz przeznacza środki finansowe w wysokości 
700.000,00 zł. W przypadku zmiany (zwiększenia) planowanej puli środków podstawę stanowić 
będzie przyjęty plan działalności bez konieczności zmiany Programu. 

 
9. Kwota dofinansowania zadania łączącego zakup sprzętu i wyposażenia z działaniami 

edukacyjnymi, skierowanymi do społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń miejscowych i ich 
skutków 
• 90 % WFOŚiGW w formie dotacji; 
• 10 % wkład własny wnioskodawcy. 
 

10. W przypadku powstania konieczności pozyskania dodatkowych środków na zbilansowanie kosztów 
kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu istnieje możliwość uzyskania 
na ten cel pożyczki ze środków Funduszu. 
 

11. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie może być zakończone 
przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w Funduszu. 
 

12. Beneficjenci, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu, przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć.  
 

13. Dotacje udzielane w ramach niniejszego Programu nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie obowiązujące w latach 
realizacji Programu: 

− Kryteria wyboru zadań,  

− Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających tryb 
składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez Zarząd, 

− Zasady udzielania i umarzania pożyczek,  

− Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu. 
 

        
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
       Piotr Wójcik 

 


