Załącznik nr 2
do Sprawozdania z realizacji
Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zestawienie informacji
na temat finansowania działań ze środków publicznych
z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów
i gospodarowania odpadami
w latach 2017–20191

1 W Załączniku zamieszczono informacje, do których MKiŚ posiada bezpośredni dostęp w ramach resortu klimatu
i środowiska, tj. informacje dotyczące finansowania projektów z zakresu gospodarki odpadami ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Tabela 1. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania
odpadami w latach 2017-2019
Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków NFOŚiGW
Program priorytetowy 2014
Liczba
zakończonych
projektów
w latach
2017-2019
dla umów
zawartych
w latach
2017-2019**

2
2
502
502

Liczba
zakończonych
projektów
w latach
2017-2019

Kwota
dofinansowania
projektów dla
umów
podpisanych
w latach
2017-2019
[tys. PLN]

Całkowity
koszt
projektów
dla umów
podpisanyc
h w latach
2017-2019
[tys. PLN]

0
0

1
1

2972
2972

4873
4873

502
502

502
502

5938
5938

5938
5938

51
45
3
1
2

18
16
1
0
1

27
16
9
1
1

97 263
26 556
47 198
460
23 048

124 335
27 105
73 722
460
23 048

4
4

1
1

8
8

12 147
12 147

23 533
23 533

Liczba
wspartych
projektów
w latach
2017-2019*

Nazwa programu

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni
ziemi
2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
5. Międzydziedzinowe
5.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę
2) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji

Uwagi

Programy priorytetowe 2015 – 2021
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni
ziemi
2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Część 3) Międzynarodowe Przemieszczanie odpadów
Część 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO)
2.2. Ochrona powierzchni ziemi:
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
1) rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością
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człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub
przyrodniczych w szczególności poprzez:
a) usunięcie odpadów,
b) remediację,
c) działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
d) ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia
nowych funkcji;
2) zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów
unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych
2.3. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań
2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla
działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5.
Poprawa jakości środowiska miejskiego
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej
Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy
Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o
obiegu zamkniętym na poziomie gminy w oparciu o pilotażowe,
kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród,
Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.
Usuwanie porzuconych odpadów
Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub
magazynowanych
odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w
zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów
SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
2) REGION (projekty dotyczące gospodarki odpadami)
Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
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0

1

44 728

201 847

10

7

7

734

736

Zawarto 16
umów wszystkie w
roku 2020
1

4

0

0

8 876

8

108 825

11 095

261 839 Umowy
udostępnienia
środków
wfośigw na
różne cele
związane z

3

ochroną
środowiska
(niekonieczni
e związanych
z odpadami)
Edukacja ekologiczna
Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki
ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
zakresie:
- gospodarki odpadami
- racjonalnego gospodarowania zasobami
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest
Współfinansowanie Programu LIFE ((projekty dotyczące gospodarki
odpadami)
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i
zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 20142020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze (odpady)
Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

4

1

3

2 473

2 704

19

4

18

56 384

58 140

1

0

1

4 000

18 496
Zawarto 23
umowy wszystkie w
roku 2014

Nie zawarto
umów
spełniających
kryteria
odpadowe w
latach 20172019

Objaśnienia:
* Liczba wspartych projektów w latach 2017 - 2019 - liczba podpisanych umów w danym okresie.
** Liczba zakończonych projektów w latach 2017 - 2019 dla umów zawartych w latach 2017-2019 - rzeczywista data potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego dla umów zawartych w latach
2017-2019.
Całkowity koszt projektów [tys. PLN] - dla umów zawartych w danym okresie.
Kwota dofinansowania projektów [tys. PLN] - dla umów zawartych w danym okresie.
Ze względu na fakt, że większość programów 2015 stanowi kontynuację programów z lat wcześniejszych to dane nt. danego programu przypisano do programów aktualnych. Tylko 2 części nie
miały kontynuacji i dane dla nich zostały przedstawione w tabeli dla programów 2014..
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Tabela 2. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przedsięwzięć z zakresu
zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami w latach 2017-2019

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków z POIiŚ 2014-2020
Liczba wspartych
projektów
w latach
2017-2019

Działanie

Liczba zakończonych
projektów w latach
2017–2019*

Kwota dofinansowania
projektów
[tys. PLN]

Całkowity koszt
projektów
[tys. PLN]

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

55

12

934 588

2 401 970

* projekty dla których zrealizowano płatność końcową
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