Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi nr 113/XII/2016 z dnia 30.12.2016r.

PROGRAM PRIORYTETOWY
Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie
województwa łódzkiego – II edycja
§1
Ogólne postanowienia
1. Cel Programu:
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowiskach
odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych,
w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem.
2. Podstawa prawna udzielania dofinansowania:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.
3. Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki komunalne, w których jednostka samorządu
terytorialnego posiada większość udziałów lub akcji.
4. Okres wdrażania Programu:
1) wdrażanie Programu: rok 2017-2018;
2) wydatkowanie środków Funduszu: do 31.12.2019 roku.
5. Nabór wniosków:
1) wnioski składane są w Funduszu osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi
pocztowe lub kurierskie.
2) nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania
środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego
dostarczenia do siedziby Funduszu).
§2
Budżet Programu
Budżet programu wynosi: 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych), w tym:
1) w formie pożyczki: 1.200.000,00 zł. (jeden milion dwieście tysięcy złotych), tj. 600.000,00 zł na rok 2017
i 600.000,00 zł na rok 2018;
2) w formie dotacji: 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. 400.000,00 zł na rok 2017 i 400.000,00 zł
na rok 2018;
przy czym kwota niewykorzystana w roku 2017 przechodzi do rozdysponowania na rok następny.
§3
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
1. Forma dofinansowania:
Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.
2. Intensywność dofinansowania:
1) łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 95% kosztów całkowitych
zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% tych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2;
2) wysokość łącznego dofinansowania jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny zadania
z uwzględnieniem uregulowań wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz
kwalifikowalności kosztów wskazanych w ust. 6.
3. Warunki udzielanej pożyczki:
1) oprocentowanie wg stałej stopy procentowej (r), obliczonej wg wzoru r=(s.r.w.-1,5 p.p.) gdzie:
a) s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu
przez właściwy organ Funduszu,

b) p.p. punkty procentowe.
Oprocentowanie nie może być niższe niż 1,5%;
2) okres karencji w spłacie pożyczki - 24 miesiące od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy
od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym
jej brzmieniu;
3) łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat;
4) pożyczka nie podlega umorzeniu.
4. Rodzaje zadań:
Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadania polegającego na rekultywacji składowisk innych
niż niebezpieczne i obojętne lub ich wydzielonych części w zakresie wynikającym z decyzji o zamknięciu
składowiska.
5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane stanowią koszt całkowity zadania:
1) koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem Funduszu (lub możliwe do rozliczenia w ramach
udziału własnego), stanowią koszty ponoszone na:
a) rekultywację techniczną, tj.: ukształtowanie bryły składowiska, konstrukcję warstw
rekultywacyjnych, uporządkowanie gospodarki odciekami,
b) odgazowanie składowiska poprzez: wykonanie studni odgazowujących, podłączenie instalacji
do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie),
c) rekultywację biologiczną (wprowadzenie roślinności, zalesianie, zadrzewianie),
d) zakup i montaż instalacji do monitoringu (np. piezometry),
e) badania monitoringowe.
2) koszty niekwalifikowane (stanowiące wyłącznie udział własny Beneficjenta) obejmują koszty
ponoszone na:
a) opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji,
b) pomiary geodezyjne,
c) nadzór inwestorski.
3) podatek od towarów i usług VAT nie może być ujęty w koszcie całkowitym zadania;
4) koszty poniesione do 3 lat przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu mogą
zostać uwzględnione wyłącznie w ramach udziału własnego. Wypłata środków Funduszu następuje
na podstawie faktur lub rachunków wystawionych od daty złożenia w Funduszu wniosku o udzielenie
dofinansowania, o ile ujęte w nich kwoty zostały wskazane do objęcia dofinansowaniem ze środków
Funduszu w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
§4
Wskaźniki realizacji celu Programu
Wskaźnik realizacji celu Programu tj. efekt ekologiczny: powierzchnia terenu poddanego rekultywacji - 5 ha.
§5
Regulacje uzupełniające
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie:
1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
2) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
3) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
4) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.
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