
WOJEWODA 
MAŁOPOLSKI 

Kraków, 21 lipca 2020 r. 

Znak sprawy: 
WF-IV.1430.4.2020 

Pani 
Jagna Marczulajtis - Walczak 

Poseł na Sejm RP 

Dotyczy: wsparcia z budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego 

na usunięciu odpadów magazynowanych na terenie byłej Rafinerii Nafty „ Glimar" przy ul 

Wyszyńskiego 2 w Gorlicach 

Szanowna Pani Poseł, 

Odpowiadając na pismo z 6 lipca 2020 r. (które wpłynęło do Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 13 lipca br.), w sprawie pozyskania środków finansowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu odpadów magazynowanych na terenie 

byłej Rafinerii Nafty „Glimar" przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, uprzejmie informuję, co 

następuje. 
Powyższy problem był przedmiotem spotkań i rozmów z organami Miasta w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim. 
Doceniam działania Pana Burmistrza i dostrzegam potrzebę likwidacji zagrożenia, jakie 

stwarzają pozostawione z naruszeniem prawa odpady i konieczność wsparcia podmiotów 

zobowiązanych do ich usunięcia i zagospodarowania, jednak brak jest podstaw prawnych do 

udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Wojewody Małopolskiego. 

Ze względu na zagrożenie, jakie niesie dalsze, nielegalne składowanie odpadów dla 

bezpieczeństwa osób przebywających na nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 

w Gorlicach oraz w wyniku uzgodnień z przedstawicielami Urzędu Miasta, w dniu 28 

stycznia 2020 r. wystąpiłem z wnioskiem do Pana Prezesa Rady Ministrów z prośbą o 

przyznanie dla budżetu Ministra Klimatu z rezerwy ogólnej budżetu państwa środków w 

wysokości IO mln zł na dotację dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wymaganego 

przepisami wkładu własnego Miasta Gorlice przy ubieganiu się o środki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. ,,Likwidacja 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami 

magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej 

Rafinerii Nafty „Glimar" w Gorlicach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2". 

W tym samym dniu skierowałem także pismo do Ministra Klimatu z prośbą o 

wystosowanie do Pana Premiera wniosku o przyznanie powyższych środków dla budżetu 
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Ministra z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego ~unduszu ~ Krakowi_e n~ sfinansowanie wymaganego przepisami wkładu własnego Miasta Gorlice w reahzacJt zadania. 
W powyższych wystąpieniach przedstawiłem sytuację, jaka ma miejsce na terenie Miasta Gorlice oraz sytuację finansową Miasta, a także poinformowałem o złożeniu przez Miasto wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.9. ,,Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Usuwanie porzuconych odpadów" na kwotę 40.208.000 zł.. Z uzyskanych odpowiedzi Ministra Klimatu z 8 czerwca br. oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca br. wynika, iż brak jest podstaw prawnych do otrzymania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacji z budżetu państwa. 
Jednocześnie w powyższych odpowiedziach wskazano, iż zgodnie z zasadami przyjętymi przez Narodowy Fundusz, w przypadku gdy wysokość dofinansowania w formie dotacji nie pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych, możliwe jest uzupełnienie montażu finansowego preferencyjną pożyczką z możliwością częściowego umorzenia na warunkach określonych w ',Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej". 

Poinformowałem więc Burmistrza Miasta Gorlice o braku możliwości uzyskania wsparcia z budżetu państwa oraz o zasadach przyjętych przez Narodowy Fundusz. 

Z poważaniem 
Piotr Ćwik 
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