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Do Ministerstwa Srodowiska docieraja liczne inlbrmacje o problemach rolnikow

z zagospodarowywaniem odpadOw tj. folic, siatki i sznurki do owijania balotow, opakowania

po nawozach oraz typu big bag. Zmiany na rynkach swiatowych w zakresie zagospodarowania

odpadbw z tworzyw sztucznych zmienily sytuacjc w zakresie popytu na zbieranie

i zagospodarowywanie tego typu odpadbw. Nie dziwi wigc zaniepokojenie rolnikow jako

wytwbrcbw takich odpadow w zwiqzku z zaistniala sytuacjq.

Aby w najwickszym stopniu wesprzec jednostki samorzdu terytorialnego oraz

rolnikow w rozwiazaniu tego problemu, polecilem rbwniez Prezesowi Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) przygotowanie ogolnopolskiego

programu malaccgo na celu dofinansowanie systemu zhierania i zagospodarowania folii

rolniczej i innych odpadbw z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

W zwiazku z tym uruchomiony zostal program priorytetowy NFOSiGW pn. „Clsuwanie

folii rolniczych i innych odpadow pochodzacych z dzialalnosci rolniczej”, realizowany w

latach 2019-2020.

I3eneticjentami programu sa jednostki samorz<adu terytorialnego. Natomiast

ostatecznymi odbiorcami korzysci bcda rolnicy (posiadacze odpadbw). Powyzszy program



zaklada tinansowanie do 100% wydatkow kwalifikowalnych na transport odpadow z miejsc

wskazanych przez gminc np. PSZOK oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadow.

Budzet na realizacjc programu dla bczzwrotnych form dofinansowania wynosi

100 milionow zlotych. W ramach tego budzetu zakladam. ze uda sic poddac odzyskowi lub

unieszkodliwieniu co najmniej 200.000 ton odpadow. Kwota dofinansowania przewiduje koszt

do 500 zl za tone odpadow z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotow, opakowari

po nawozach i typu big bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu. jesli odzysk nie jest

mozllwy. Kluczowe jest aby. dzialanie bylo realizowane kompleksowo tzn. obejmowalo

zbieranie i zagospodarowanie odpadow.

Zwrotowi bcda podlegaly koszty poniesione od 01.06.2019 do 31.12.2020 r., wyplata

transz dotacji mote nastgpic w formie zaliczki lub/i refundacji.

Aby skorzystac z programu naleiy zlozyc wniosek do dnia 20.12.2019 roku.

Terminy, sposob skladania i rozpatrywania wnioskow okreslone sq w ogloszeniu o naborze

oraz w regulaminie naboru, ktorc zamieszczane st1 na stronie internetowej NFOSiGW.

Szczegolowe informacje znajda Panstwo na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-

tinansowaniaisrodki-kraiowe/progrimy-priorvtetowe/usuwanie-folii-rolniczych /nabor-2019/.

Zachccam Paristwa do korzystania ze srodkow zagwarantowanych w ramach programu.

aby umozliwic rolnikom prawidlowe zagospodarowanie odpadow folii rolniczych i innych

odpadow z tworzyw sztucznych powstajacych w wyniku dzialalnosci rolniczej.
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