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Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes
Krajowa Rada Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z Pana pismem z 4 stycznia 2021 r., sygn. KRIR/MJ/8/21 dotyczącym zwiększenia środków 
finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
(dalej „WFOŚiGW w Białymstoku”), które będą rozdysponowane w celu demontażu, odbioru 
i utylizacji eternitu proszę przyjąć następujące informacje.

W zakresie dotacji przeznaczonych na usuwanie azbestu główną rolę odgrywa program priorytetowy 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) pn. 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, zakładający 
udostępnianie środków na udzielanie dotacji dla beneficjentów końcowych za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym Programu 
są gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów 
budowlanych położonych na ich terenie.

W ramach przyjętych ostatnio zmian ww. Programu został zwiększony poziom dofinansowania 
przedsięwzięć dla tych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 
charakteryzują się  niskimi przychodami, w tym dla WFOŚiGW w Białymstoku. Wsparcie udostępniane 
przez NFOŚiGW wzrosło z 50% do 60 % kwoty kosztów kwalifikowanych, zmniejszając przy tym 
wymagany udział wkładu WFOŚiGW z 35% do 25% tych kosztów. 

Należy przyznać, że w przypadku WFOŚiGW w Białymstoku problemem są ograniczone możliwości 
absorpcji środków NFOŚiGW przez ten Fundusz, ze względu na zmniejszające się w ostatnich latach 
przychody z opłat za korzystanie ze środowiska (podobnie jak w przypadku innych WFOŚiGW), 
co wynika w szczególności ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 
Obecnie nie planuje się jednak dalszego zwiększania udziału procentowego wkładu NFOŚiGW 
w realizację ww. Programu dotyczącego usuwania azbestu. Program ma charakter ogólnopolski 
i dodatkowe preferencje dla wojewódzkich funduszy, w tym wfośigw o mniejszych przychodach, muszą 
uwzględniać możliwości finansowe NFOŚiGW. 

Z poważaniem

Joanna Książek-Wieder
Dyrektor
Departament Funduszy Europejskich
/ – podpisany cyfrowo/
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