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Publikacja finansowana jest ze środków  

Ministerstwa Rozwoju RP, w ramach realizacji  

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 
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Wstęp 

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących  

w przyrodzie. Są to materiały nieorganiczne o unikalnych właściwościach chemicznych  

i fizycznych.  

Szerokie zastosowanie azbestu w Polsce nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat.  

Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety jak odporność na wysokie i niskie temperatury, 

odporność na wodę morską, działanie mrozu, substancji żrących, elastyczność,  

dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie,  

azbest wykorzystywany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych.  

Na teren Polski wprowadzono w latach 1945-1998 ok. 2 mln ton azbestu.  

Według szacunku z połowy lat 80-tych na 1 mieszkańca w Polsce zużyto 1,7 kg surowca. 

Przykładowo: w Niemieckiej Republice Demokratycznej – 3,3 kg na 1 mieszkańca,  

a w Czechosłowacji – 3,7 kg. Szacuje się, że 85% zaimportowanego azbestu zużyte 

zostało w budownictwie do produkcji wyrobów azbestowo - cementowych, zwłaszcza 

płyt płaskich i falistych. Produkcja tych płyt w Polsce rozpoczęła się w 1907 r.  

i trwała do 28 września 1998 r., kiedy to weszła w życie ustawa  

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.  

Zgodnie z w/w ustawą zakazano produkcji wyrobów zawierających azbest, importu  

i obrotu azbestem oraz wyrobami zawierającymi azbest. Ustawa zapobiegła dalszemu 

stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest, ale pozostały problemy 

związane z pozostającymi w użytkowaniu ogromnymi ilościami wyrobów azbestowo – 

cementowych. Od 1 stycznia 2005 r. Unia Europejska wprowadziła generalny zakaz 

obrotu, stosowania wszystkich postaci azbestu i produkcji wyrobów zawierających 

azbest.  
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W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Gospodarki 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski”. Po pięciu latach realizacji Programu, Ministerstwo Gospodarki opracowało 

„Raport z realizacji w latach 2003 -2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty  

przez Radę Ministrów w dniu 4 marca 2008 r. 

Wnioski zawarte w Raporcie stały się wytycznymi do opracowania w Ministerstwie 

Gospodarki „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (POKA), 

przyjętego uchwałami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 i nr 39/2010  

z dnia 15 marca 2010 r., zwanego dalej „Programem”. 

Główne cele Programu: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych  

kontaktem z włóknami azbestu, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Cele te będą i są sukcesywnie osiągane poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się 

zadań na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym), 

finansowanych ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków budżetowych 

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 oszacowany został na kwotę  

ok. 40,4 mld zł na podstawie następujących założeń: 

 pozostało do usunięcia 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, łączny koszt  

ich demontażu  i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów 

zawierających azbest szacuje się na kwotę ok. 40 mld zł, 

 koszt budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych  

do składowania odpadów zawierających azbest oszacowano na kwotę  

ok. 260 mln zł, 
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 pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki środki 

finansowe z budżetu państwa, przeznaczone na wspieranie: opracowania 

programów usuwania wyrobów zawierających azbest, działań edukacyjno-

informacyjnych oraz monitoringu Programu określa kwota 53,2 mln zł (0,13%), 

 środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego przewidywane  

na opracowywanie i aktualizację programów usuwania wyrobów zawierających 

azbest oraz działania edukacyjno-informacyjne szacuje się na kwotę ok. 40 mln zł 

(0,10%). 

 

Źródłami finansowania realizacji zadań wynikających z Programu są środki własne 

właścicieli obiektów zawierających wyroby azbestowe, środki własne inwestorów 

prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, 

środki własne jednostek samorządu terytorialnego, pożyczki preferencyjne i kredyty  

oraz środki budżetu państwa, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

gospodarki.  

W niniejszej publikacji zostały opisane wszystkie dostępne w Polsce źródła finansowania 

przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu w latach 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja zawiera informacje aktualne na dzień 16 sierpnia 2016 r. 
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woj. dolnośląskie 

Województwo dolnośląskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław 

tel. 71 333 09 34 

www.wfosigw.wroclaw.pl  

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

dolnośląskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) podejmująca realizację przedsięwzięć  

z zakresu usuwania azbestu, która: 

 przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 

 posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy, 

  przeprowadza procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie  

z Prawem Zamówień Publicznych. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

1. Planowane dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych,  

w tym: 

 nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków NFOŚiGW, 

ale nie więcej niż 400 zł/Mg unieszkodliwionego odpadu, 

 nie mniej niż 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków WFOŚiGW, 

 15% udział własny beneficjentów. 

 

2.  Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 800 zł. 

3. Koszty kwalifikowane są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego  

i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest, a także są zgodne z gminnymi programami usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest.  
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Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

IV kwartał roku poprzedzającego rok ubiegania się o dotację  

- na stronie internetowej Funduszu >>TUTAJ  

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Miesiące styczeń - luty danego roku w sekretariatach oddziałów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:  

 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 

 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8 

 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16  

 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 31/32 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
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Wzory 

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 

>>TUTAJ w Dziale OZ z priorytetu: unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym 

odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest  

z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu. 

 

Załączniki do wniosku 

 

 Aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez odpowiedni organ, 

 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z zaznaczeniem obiektów 

przewidzianych do realizacji w składanym wniosku, 

 Udokumentowanie środków zapewniających realizację zadania w Uchwale 

Budżetowej Gminy. W przypadku braku ujęcia pełnej kwoty na etapie składania 

wniosku dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia podpisanego przez wójta, 

burmistrza bądź prezydenta oraz skarbnika gminy o niezwłocznym wprowadzeniu 

środków do budżetu, 

 Zaświadczenie o sposobie wywiązywania się JST z obowiązku uiszczania opłat  

za korzystanie ze środowiska wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, 

 Oświadczenie o podatku VAT. 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Obowiazujace-wzory-wnioskow
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Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław  

tel. 71 333 09 34, 71 333 09 52, fax 71 332 37 76, kom. 667 670 046 

e-mail: poczta@fos.wroc.pl 

godziny pracy: pn. – pt. od 7:30 do 15.30  

 

Oddział w Jeleniej Górze 

Plac Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 753 28 29 wew. 17 lub 18, fax 75 753 28 69,kom. 607 700 373 

e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl 

godziny pracy: pn. – pt. od 7:30 do 15.30  

 

Oddział w Legnicy 

ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica  

tel. 76 862 92 19 , wew. 108, 110 lub 116, fax 76 862 07 47, kom. 601 744 322  

e-mail: legnica@fos.wroc.pl 

godziny pracy: pn. – pt. od 7:30 do 15.30  

 

Oddział w Wałbrzychu 

ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno Zdrój  

tel. 74 841 51 52 wew. 37, fax 74 841 50 41 

e-mail: walbrzych@fos.wroc.pl 

godziny pracy: pn. – pt. od 7:30 do 15.30  

 

 

mailto:poczta@fos.wroc.pl
mailto:jeleniag@fos.wroc.pl
mailto:legnica@fos.wroc.pl
mailto:walbrzych@fos.wroc.pl
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 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 

tel. 71 776 90 53 

www.rpo.dolnyslask.pl 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

 

Podstawa programowa 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) wersja 11 z dnia 27.07.2016 

r. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i zasoby” Działanie 4.1.D Projekty w zakresie usuwania  

i unieszkodliwiania azbestu.  

Cały dokument do pobrania >>TUTAJ 

 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2016/07/Szczegółowy-Opis-Osi-Priorytetowych-z-27-lipca-2016-r..docx
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Działanie 4.1.D Projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu  

Preferowane będą projekty: 

 poprawiające stan środowiska na obszarach chronionych, 

 zawierające komponent z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, 

promującej właściwe postępowanie z odpadami, 

 kompleksowe, pokrywające większy obszar geograficzny (np. kilka gmin). 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego JST, ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne JST 

 podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach  

realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 Lokalne Grupy Działania (LGD) 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

 organizacje badawcze i konsorcja naukowe  

 

Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy. 
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woj. dolnośląskie 

Koszty kwalifikowane 

 

Nie sprecyzowano. 

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Terminy ogłoszenia i naboru 

 

Na podstawie Harmonogramu naboru  

Planowane ogłoszenie o konkursie: 18 listopada 2016 r. 

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 22 grudnia 2016 r. 

Szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  

http://www.dip.dolnyslask.pl/images/Harmonogramy/lipiec_2016/Harmonogram-2015-2016.pdf
http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/


Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

17 
 

woj. dolnośląskie 

Kontakt i placówki 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300, 50-411 Wrocław,  

tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 776 97 65, fax.: 71 776 98 41 

Infolinia: 801 700 008 

e-mail: pife@dolnyslask.pl 

godziny pracy: pn. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30  

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze 

Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a 

tel.: 75 76 49 466,75 75 24 942, fax.: 75 75 24 940 

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl 

godziny pracy: pn. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy 

Legnica, ul. Rycerska 24, I piętro, pokój A1 24 

tel.: 76 723 54 81, fax: 76 723 54 80 

e-mail: pife.legnica@dolnyslask.pl 

godziny pracy: pn. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30  

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu 

Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, II piętro, pokój 23 

tel.: 74 66 55 173, fax: 74 66 55 172 

e-mail: pife.walbrzych@dolnyslask.pl 

godziny pracy: pn. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30  

http://rpo.dolnyslask.pl/?page_id=373
mailto:pife@dolnyslask.pl
http://rpo.dolnyslask.pl/?page_id=521
mailto:pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
http://rpo.dolnyslask.pl/?page_id=522
mailto:pife.legnica@dolnyslask.pl
http://rpo.dolnyslask.pl/?page_id=528
mailto:pife.walbrzych@dolnyslask.pl
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woj. kujawsko-pomorskie 

Województwo kujawsko-pomorskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

 

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń 

tel. 56 62 12 300 

www.wfosigw.torun.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Toruniu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

http://www.wfosigw.torun.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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woj. kujawsko-pomorskie 

Beneficjenci 

 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) – gminy, powiaty, związki gmin. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane: 

1) na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup: 

 I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-

wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia  

i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia 

pracowników służb społecznych) 

 II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego) 

 III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej 

 

2)  na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000 zł. 
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woj. kujawsko-pomorskie 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, 

lecz nie więcej niż 1 000 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów 

zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia 

efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  

i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

IV kwartał roku poprzedzającego rok ubiegania się o dotację  

- na stronie internetowej Funduszu >>TUTAJ  

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania. Fundusz wymaga 

parafowania każdej strony Wniosku o dotację. 

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW przy ul. Fredry 8 w Toruniu  

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową  

lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie podanym na stronie internetowej 

Funduszu >>TUTAJ . W 2016 roku był to termin do 29 lutego 2016 r.  

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-157-utylizacja_azbestu.html
http://www.wfosigw.torun.pl/strona-157-utylizacja_azbestu.html
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woj. kujawsko-pomorskie 

Wzory druków i dokumentów 

 

I etap: Wnioskowanie     

 Wniosek 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

II etap: Podpisanie umowy przez Beneficjenta (JST) z WFOŚiGW w Toruniu: 

 Oświadczenie wykonawcy 1 

 Oświadczenie wykonawcy 2 

 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

 Oświadczenie VAT 1 

 Oświadczenie VAT 2 

 Oświadczenie VAT 3 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

III etap: Rozliczenie umowy 

 Wniosek o uruchomienie 

 Zestawienie dokumentów księgowych  

przedkładanych do uruchomienia środków 

 Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia 

 Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

 

 

 

 

http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_180/text_images/AZBEST_WNIOSEK_2016.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_180/text_images/Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xls
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/oswiadczenie_1_wybor_wykonawcy%20%284%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/oswiadczenie_2_wybor_wykonawcy%20%284%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Oswiadczenie_o_odpowiedzialnosci_karnej_AZBEST%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Oswiadczenie_VAT1_AZBEST%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Oswiadczenie_VAT2_AZBEST%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Oswiadczenie_VAT3_AZBEST%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/AZBEST_HARMONOGRAM_RZECZOWO-FINANSOWY%20%283%29.xls
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Wniosek_o_uruchomienie_srodkow%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Zestawienie_dokumentow_ksiegowych_przekladanych_do_uruchomienia_srodkow%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Zestawienie_dokumentow_ksiegowych_przekladanych_do_uruchomienia_srodkow%20%281%29.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Sprawozdanie_z_wykonania.doc
http://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_161/text_images/Rozliczenie_srodkow.doc
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woj. kujawsko-pomorskie 

 
WAŻNA INFORMACJA: 

Osiągnięcie efektu ekologicznego musi zostać potwierdzone: 

- protokołem/protokołami odbioru potwierdzającym/i wykonanie przez wykonawcę 

zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

zawierającym/i między innymi: określenie właścicieli i adresy nieruchomości objętych 

przedsięwzięciem oraz powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów, 

 - kartami przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęć. 

 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń tel. 56 62 12 300, fax. 56 62 12 302 

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl 

elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP  

godziny pracy: pn. - pt. od 7:00 do 15:00 

mailto:wfosigw@wfosigw.torun.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego/wfosigw_torun
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woj. kujawsko-pomorskie 

KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455;  22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Przedmiot kredytowania 

 

Inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Zakres zadania objętego finansowaniem 

 

 wymiana azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt 

azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu,  

unieszkodliwiania, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji) 

 budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce  

wodociągów z rur azbestowo-cementowych. 

http://www.bosbank.pl/
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woj. kujawsko-pomorskie 

Kredytobiorcy 

 

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,  

którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 

Warunki kredytowania 

 

 maksymalna kwota kredytu: 100 000 zł, przy czym nie więcej  

niż 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji 

 okres realizacji zadania: max. 18 miesięcy od dnia postawienia  

przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy 

 okres kredytowania: max. 5 lat 

 okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia inwestycji 

 oprocentowanie: 2% w skali roku 

 prowizja: 1,5% wartości przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 zł 

 powyższe warunki kredytowania obowiązują do 31 marca 2018 r. 
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woj. kujawsko-pomorskie 

Kontakt i placówki 

 

1 Oddział w Toruniu 

ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń 

tel. 56 619-34-01, fax. 56 619-34-25 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 – 17.00, śr.-pt. 10.30 – 18.00 

 

2 Oddział w Toruniu 

ul. Szosa Chełmińska 154 b, 87-100 Toruń 

tel. 56 658-70-91, fax. 56 658-70-93 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30-17.00 

 

1 Oddział w Bydgoszczy 

ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz 

tel. 52 339 88 00, fax. 52 339 88 43 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 - 17.00, śr.-pt. 10.30 - 18.00 

 

1 Oddział w Inowrocławiu  

ul. Dworcowa 37, 88-100 Inowrocław 

tel. 52 353 30 20  

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział we Włocławku  

ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek 

tel. 54 230 34 64, fax. 54 231 36 67 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00
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woj. lubelskie 

Województwo lubelskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

 

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin 

tel. 81 532 17 64 

www.wfos.lublin.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Lublinie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

lubelskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW na lata 2016-2017.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

http://www.wfos.lublin.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST). Do projektu  mogą przystąpić te JST,   

które posiadają pełną i aktualną informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

wyrobów azbestowych, sporządzoną na podstawie danych z inwentaryzacji  

wykonanej przez właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których  

jest wykorzystywany azbest. 

Dotacje będą udzielane JST na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz z obiektów własnych JST. 

Dotacje będą udzielane na przedsięwzięcia ujęte w lokalnym programie usuwania 

azbestu uchwalonym przez radę właściwej JST, przygotowanym na podstawie 

sporządzonej przez tę jednostkę inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych 

obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania wyrobów zawierających 

azbest na składowisku, w tym 50% ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz 50 % 

przekazanych w formie dotacji przez NFOŚiGW. 

Warto śledzić Aktualności na stronie Funduszu www.wfos.lublin.pl, ponieważ  

w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych WFOŚiGW  

może zorganizować nabór nowych wniosków. 

 

 

 

http://www.wfos.lublin.pl/
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WAŻNA INFORMACJA: 

Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, 

 które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały  

do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest. 

 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

IV kwartał roku poprzedzającego rok ubiegania się o dotację - na stronach 

internetowych: www.wfos.lublin.pl 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

http://www.wfos.lublin.pl/
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Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację 

zadania w sekretariacie WFOŚiGW w Lublinie lub w jednym z trzech Punktów Obsługi 

Wniosków (patrz poniżej: Kontakt). 

Na złożony wniosek JST otrzymają pisemną odpowiedź, w której podana będzie wstępnie 

maksymalna kwota dotacji, wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz 

inne wymogi formalne niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Regulamin wraz z formularzem wniosku można pobrać ze strony www Funduszu 

>>TUTAJ 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

ul. Spokojna 7; 20-074 Lublin 

tel./fax 81 532 17 64, 742 46 48, 742 46 49  

e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl 

godziny pracy: pn.-pt. 7.30 – 15.30 

 

http://www.wfos.lublin.pl/bip/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=158
mailto:sekretariat@wfos.lublin.pl
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Adresy Punktów Obsługi Wniosków: 

 

Punkt w Białej Podlaskiej 

al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska 

tel./fax 83 342 03 97, 342 11 73 

e-mail: biuro.biala@wfos.lublin.pl 

 

Punkt w Chełmie 

Plac Niepodległości 1/pok.351, 22-100 Chełm 

tel. 82 562 75 75, fax 82 565 89 16 

e-mail: biuro.chelm@wfos.lublin.pl  

 

Punkt w Zamościu 

ul. Promienna 4, 22-400 Zamość 

tel. 84 639 30 94,  fax 84 627 18 07      

e-mail: biuro.zamosc@wfos.lublin.pl  

mailto:biuro.biala@wfos.lublin.pl
mailto:biuro.chelm@wfos.lublin.pl
mailto:biuro.zamosc@wfos.lublin.pl
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

tel. 81 441 66 00 

www.rpo.lubelskie.pl  

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL) pełni Zarząd Województwa Lubelskiego.  

 

Podstawa programowa 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WL) z dnia 24 maja 2016 r. 

Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3. Gospodarka odpadami. 

Cały dokument do pobrania >>POBIERZ 

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html
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Działanie 6.3. Gospodarka odpadami 

W ramach działania realizowany będzie projekt pn. „Gospodarowanie odpadami 

niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez 

zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania azbestu  

z nieruchomości należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie 

istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy 

istniejących składowiskach. Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  

(w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne.” 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną  

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów  

lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki  

 podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

działające w sferze ochrony środowiska  

 podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione 

w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014 

 

Grupa docelowa 

 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  i przedsiębiorstwa korzystające 

z rezultatów projektu. 
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Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy oraz bezkonkursowy. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

W ramach unieszkodliwiania azbestu wydatkami kwalifikowalnymi będą wyłącznie 

wydatki przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny  

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków dostępnym na stronie internetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

W 2016 roku nie przewiduje się naboru wniosków w ramach Działania 6.3. 

http://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.html
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Kontakt 

 

Główny Punkt Informacyjny w Lublinie 

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin 

tel.: 81 44 16 864/865/546/547, infolinia: 800 175 151 

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl 

godziny pracy: pn.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30  

 

Departament Wdrażania EFRR w UMWL 

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok. nr 0.16 

tel.: 81 44 16 750 lub 800 888 776 (bezpłatna infolinia) 

e-mail: defrr@lubelskie.pl 

godziny pracy: pn.-pt.: 7.30-15.30 

 

 

 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:defrr@lubelskie.pl
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Województwo lubuskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

 

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra  

tel. 68 419 69 00 

www.wfosigw.zgora.pl  

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

lubuskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

http://www.wfosigw.zgora.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST), na terenie 

których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz 

posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania 

azbestu. JST może zgłosić do dofinansowania zadania dotyczące wszystkich 

nieruchomości na terenie gminy bez względu na ich formę własności. Wsparcie jest 

zatem dostępne dla mieszkańców, spółek, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, 

spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów użyteczności publicznej. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych, tj: kosztów demontażu, 

zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  

na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych. 

W przypadku powstania konieczności pozyskania dodatkowych środków  

na zbilansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia w ramach 

Programu istnieje możliwość uzyskania na ten cel pożyczki ze środków Funduszu. 

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kosztu jednostkowego w wysokości  

800 zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. 

Udzielenie dofinansowania przez Fundusz następuje na zasadzie refundacji kosztów 

kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięcia. 
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W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych na realizację Programu, 

Fundusz może zorganizować dodatkowy nabór wniosków, o którym poinformuje  

na swojej stronie internetowej >>TUTAJ 

Szczegółowe warunki dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć 

związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW  >>POBIERZ 

 

OBOWIĄZEK EDUKACYJNY JST: 

Zgodnie z Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW  

w Zielonej Górze (§.6  p.3) „Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działań 

informacyjno-promocyjnych kierowanych do społeczeństwa, 

 celem rozwijania właściwych postaw prośrodowiskowych, w tym informowania  

o korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych,  

na które pozyskał środki pomocowe Funduszu”. 

Z zapisu tego wynika jednoznacznie obowiązek prowadzenia takich działań w trakcie 

realizacji każdego zadania, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu.  

Dokumentowanie takich działań na bieżąco ułatwi Beneficjentowi sporządzenie 

sprawozdania na zakończenie zadania. Jest to istotne, ponieważ rozliczenie zadania 

obejmować będzie również przekazanie informacji do Funduszu o prowadzonych  

przez JST działaniach informacyjno-promocyjnych, dotyczących zakresu zadania. 

http://www.wfosigw.zgora.pl/
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/warunki_azbest.pdf
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Do działań edukacyjnych zaliczyć można: 

 prezentacje na stronach internetowych JST przybliżające mieszkańcom gminy 

ogólną tematykę związaną z usuwaniem azbestu, 

 informacje dotyczące realizacji Programu usuwania azbestu wraz ze wskazaniem 

źródeł pozyskania dofinansowania,  

 tematyczne publikacje w biuletynach samorządowych, 

 spotkania z mieszkańcami,  

 informacje wywieszane na tablicach w gminie,  

 wywiady i informacje w mediach lokalnych,  

 informacje na temat usuwania azbestu na sesjach rady gminy, 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce azbestowej w szkołach (dzieci  

i młodzież) oraz placówkach gminnych (dorośli). 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Pierwsze dni roku kalendarzowego, którego dotyczy nabór.  

W 2016 roku był to 7 stycznia. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  
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Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Do 31 stycznia. Wnioski należy składać w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Miodowej 11  

w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać  

drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra  

w terminie podanym na stronie www Funduszu >>TUTAJ  

Fundusz uznaje datę stempla pocztowego przysłanego wniosku. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wersji papierowej: 

 Wniosek o udostępnienie środków w ramach Programu: 

 część A - ogólna  

 część B - ekologiczno-techniczna   

 część C - charakterystyka finansowa zadania  

 Wykaz załączników do wniosków o dofinansowanie  

 Oświadczenie dotyczące realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu   

 Karta efektu rzeczowego i ekologicznego – unieszkodliwianie azbestu  

 Formularz sprawozdania z wykazem nieruchomości, z których usunięto azbest  

 Zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadów  

 Wniosek o wypłatę środków    

 Rozliczenie końcowe zadania 

 

http://www.wfosigw.zgora.pl/
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wniosek_2016A_Azbest_01.04.16.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wniosek_2016B_Azbest_01.04.16.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wniosek_2016C_dotacje_Azbest_06.04.16.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wykaz_dok_gmina_Azbest_01.04.16.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wzor9_oswiadczenie_o_realizacji_zadania_AZBEST.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/Karta_ef_rzecz-ekol_azbest_31.03.16.xls
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wzor10_sprawozdanie_azbest.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/zbiorcze_zestawienie_kart_15.03.2016.xls
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/wniosek_wyplata_azbest_04.04.2016.doc
http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/rozliczenie_koncowe_azbest-04.04.16.doc
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Wraz z wnioskiem należy złożyć gminny Program Usuwania Azbestu oraz inwentaryzację 

wyrobów azbestowych.  

Na samym dole strony startowej Funduszu www.wfosigw.zgora.pl  znajdują się ruchome 

bannery. Wśród nich jest banner „AZBEST”, który po kliknięciu przekierowuje 

bezpośrednio do aktualnych treści Programu Priorytetowego AZBEST >>TUTAJ 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 

tel. 68 419 69 00, fax 68 454 82 52 

e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl 

godziny pracy: pn – pt od 7:30 do 15:30 

http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-azbest-2016
mailto:sekretariat@wfosigw.zgora.pl
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KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455; 22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Przedmiot kredytowania 

 

Zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na uprawnionym składowisku. 

 

Kredytobiorcy 

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej, którym przepisy prawa zezwalają na nabywanie praw oraz zaciąganie 

zobowiązań we własnym imieniu (np. wspólnoty mieszkaniowe) – będący właścicielami 

nieruchomości lub podmiotami dysponującymi innym prawem władania nieruchomością. 

 

http://www.bosbank.pl/


Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

42 
 

woj. lubuskie 

Warunki kredytowania 

 

 maksymalna kwota kredytu: do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

jednak nie więcej, niż:  

   100 000 zł dla osób fizycznych  

300 000 zł dla pozostałych kredytobiorców, 

 okres realizacji zadania: max. 9 miesięcy od dnia postawienia przez Bank kredytu 

do dyspozycji Kredytobiorcy 

 okres kredytowania: w zależności od zdolności kredytowej, zgodnie z limitami 

Banku 

 okres dopłat: do 5 lat 

 okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy 

 oprocentowanie:  

   do 60 m-cy: WIBOR 3M  

od 61 m-ca do końca okresu kredytowania: WIBOR 3M + 2 p.p. 

 prowizja przygotowawcza: 2% kwoty udzielonego kredytu 

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu 

reprezentatywnego na dzień 18.05.2016 r. wynosi 2,52% (dla WIBOR 3M=1,67%), 

 przy założeniu kwoty kredytu w wysokości 75.000 zł, spłacanego w 60 ratach 

malejących. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 79.683,44zł.  

Ostateczna wysokość raty i wymaganie zabezpieczenia uzależnione są  

od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej klienta,  

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 
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Kontakt  

 

1 Oddział w Zielonej Górze 

ul. Bohaterów Westerplatte , 65-039 Zielona Góra 

tel. 68 353 48 59, fax. 68 353 48 55 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Gorzowie Wlkp. 

ul. Sikorskiego 140 A, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. 95 733 67 60, fax. 95 733 67 55 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubuskiego 2014-2020 (RPO WL) pełni Zarząd Województwa Lubuskiego. 

Instytucją Pośredniczącą (IP) w obszarze ochrony środowiska w ramach RPO WL  

2016-2020 jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Zielonej Górze.  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (IZ) 

 

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 

tel. 68 456 54 54 

www.rpo.lubuskie.pl 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (IP) 

 

65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 

tel. 68 419 69 00 

www.wfosigw.zgora.pl 

 

http://rpo.lubuskie.pl/-/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-rpo-lubuskie-2020-na-2016-rok
http://www.wfosigw.zgora.pl/
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Podstawa programowa 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubuskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WL) wersja nr 8 z dnia 27 lipca 2016 r. 

Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 

>>POBIERZ cały dokument 

 

Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 

Projekt typu III: „Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi” (projekty dotyczące 

głównie usuwania i unieszkodliwienia azbestu).  

Środki zostaną skierowane na inwestycje w zakresie całościowej poprawy gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie usuwania oraz unieszkodliwiania 

azbestu. 

Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu,  

może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów. 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia  

i porozumienia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 spółki prawa handlowego, będące własnością JST, 

 przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki 

Odpadami. 

http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/112668/SZOOP_RPO-Lubuskie_2020+wersja+nr+8/e53dbb0d-4f80-498b-8036-72e142d644f6
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O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach 

obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów. 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy.  

 

Koszty kwalifikowane 

 

Określone w Regulaminie konkursu, który zostanie udostępniony  

w momencie ogłoszenia.  

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 60% kosztów kwalifikowanych.  

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

40% wydatków kwalifikowanych. 
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Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

W 2016 roku nie przewiduje się naboru wniosków w ramach Działania 4.2. 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków dostępnym na stronie  

www.rpo.lubuskie.pl 

 

Kontakt i placówki 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój 0.3), 65-043 Zielona Góra 

tel. do konsultantów:, 68 456 54 54, 68 456 54 88 

68 456 54 99, 68 456 55 35, 68 456 54 80 

godziny pracy punktu: pn.: 8:00 – 18:00, wt. - pt.: 7:30 – 15:30  

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 107  66-400 Gorzów Wielkopolski 

pokój nr 115, I piętro budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 

tel. do konsultantów: 95 739 03 77, 95 739 03 78, 95 739 03 86, 95 739 03 80 

godziny pracy punktu: pn.: 8:00 – 18:00, wt. - pt.: 7:30 – 15:30   

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra 

tel. 68 419-69-00, fax 68 454 82 52 

e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl 

godziny pracy: pn. – pt. od 7:30 do 15:30 

http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/98160/zm.05.07.16+HARMONOGRAM+2016/85511c95-d3d8-4a80-a445-ad19133fa454
http://rpo.lubuskie.pl/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-zielonej-gorze
http://rpo.lubuskie.pl/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-gorzowie-wielkopolskim
http://www.wfosigw.zgora.pl/kontakt-0
mailto:sekretariat@wfosigw.zgora.pl
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Województwo łódzkie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

 

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź  

tel. 42 663 41 00 

www.zainwestujwekologie.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa łódzkiego Program 

Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Dofinansowanie udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego (JST),  

a za ich pośrednictwem innym podmiotom (ostatecznym odbiorcom). O udzielenie 

dofinansowania mogą się ubiegać JST, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest oraz posiadają przyjęty uchwałą rady JST program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Do dofinansowania mogą być zgłaszane zadania z zakresu demontażu, zbierania, 

transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z programami 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ujęte w inwentaryzacji. 

Kwota dofinansowania zadania wynosi do 99 % jego kosztów kwalifikowanych,  

w tym do 50 % kosztów, ale nie więcej niż 400 zł za 1 Mg wyrobu zawierającego azbest, 

ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. 

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały ujęte w Regulaminie Programu 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Początek roku kalendarzowego - na stronach internetowych Funduszu >>TUTAJ 

http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=a38f00bfed03434790bb996379245265
http://www.zainwestujwekologie.pl/
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WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór wniosków trwa odpowiednio:  

 w roku 2016 – nabór zakończony 15 lipca 2016 r. 

 w roku 2017  – do 31.08.2017 r. 

Miejscem złożenia wniosku jest siedziba Funduszu. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Funduszu według wzoru aktualnie 

obowiązującego formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,  

w tym „Kartą planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny 

Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi – AZBEST”, które znajdują się  

na stronie internetowej Funduszu. 
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Wzory można pobrać >>TUTAJ 

Aktualnie obowiązujące zasady udzielania pomocy finansowej WFOŚiGW w Łodzi 

>>TUTAJ 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź 

tel. 42 663 41 00, 42 663 41 03, 42 663 41 04, fax 42 663 41 01  

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl 

godziny pracy: pn. – pt.: 8.00 – 15.30 

http://www.wfosigw.lodz.pl/panstwowe_jednostki_budzetowe.php
http://zainwestujwekologie.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php
file:///C:/Users/Ra&Ka/AppData/Roaming/Microsoft/Word/fundusz@wfosigw.lodz.pl
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PROGRAM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE USUWANIA 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

 

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź  

tel. 42 663 41 00 

www.zainwestujwekologie.pl 

 

Podstawa programowa 

 

Program Priorytetowy dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa łódzkiego. 

>>POBIERZ cały dokument 

 

Beneficjenci 

 

Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości  

z azbestem, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych 

programów usuwania wyrobów zawierających azbest.  

http://www.zainwestujwekologie.pl/
http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=1de498953f741d7dbeb79a951200c404
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Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z: 

- budynków mieszkalnych, 

- budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, 

- innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

jak również zdemontowanych uprzednio z w/w budynków i zgromadzonych na terenie 

nieruchomości Beneficjenta. 

Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na demontaż, przygotowanie  

do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek i unieszkodliwienie (składowanie). 

 Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.  

Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów 

zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu nie może przekroczyć 600 zł za 1 Mg. 

Środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo  

na zasadzie refundacji, na podstawie wystawionych rachunków lub faktur. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Kwiecień 2016 r. na stronie internetowej Funduszu >>TUTAJ 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,1848,1,6.html
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Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 września 2016 r.  

lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz (1 000 000 zł). 

Miejscem złożenia wniosku jest siedziba Funduszu. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Wzory są dostępne na stronie internetowej Funduszu: 

 Formularz wniosku z załącznikami 

 Pomoc publiczna 

 Instrukcja rozliczania 

 Wyliczenie szacunkowej kwoty dotacji 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź 

tel. 42 663 41 00, 42 663 41 03, 42 663 41 04, fax 42 663 41 01  

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl 

godziny pracy: pn. – pt.: 8.00 – 15.30 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=2c4936e9ff8683e2a1d982cdd733fed4
http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=7c59f37a50c137cf209a361586c9b1ac
http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=043b41e731c15934d4df5b90e0cb3a9f
http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=86f520cd6eaf6e72ad8fc2eeefd0303d
file:///C:/Users/Ra&Ka/AppData/Roaming/Microsoft/Word/fundusz@wfosigw.lodz.pl


Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

55 
 

woj. mazowieckie 

Województwo małopolskie 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) pełni Zarząd Województwa 

Małopolskiego.  

 

Podstawa programowa 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WM) przyjęty  

dnia 9 sierpnia 2016 r. 5 Oś Priorytetowa Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki 

odpadami >>POBIERZ 

 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2016/08/SzOOP_09082016.pdf
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Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

 

W ramach Działania 5.2. zostały wyodrębnione dwa Poddziałania: 

 

 Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT  

5.2.1. Pkt C - przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 

 

Instytucja pośrednicząca (IP): 

Metropolia Krakowska 

 

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

tel. 12 341 85 12 

www.metropoliakrakowska.pl/zit 

 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - to nowa forma współpracy samorządów. 

Małopolskie ZIT to partnerstwo Krakowa i otaczających go 14 gmin:  

Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki,  

Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, 

 Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. 

 

http://www.metropoliakrakowska.pl/zit
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 Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami SPR  

5.2.2. Pkt C - przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 

 

Instytucja pośrednicząca (IP): 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

Departament Funduszy Europejskich  

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

tel. 12 63 03 107 

www.fundusze.malopolska.pl 

 

INFORMACJA: 

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony 

został podział na 5 subregionów funkcjonalnych: Krakowski Obszar Metropolitalny 

(KOM), Subregion tarnowski, Subregion sądecki, Subregion podhalański  

i Małopolska Zachodnia.  

Każdy z subregionów został ujęty w Subregionalnym Programie Rozwoju (SPR),  

który pełni funkcję dokumentu wykonawczego  

wobec Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.  

 

 

http://www.fundusze.malopolska.pl/
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Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

 przedsiębiorcy 

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

 

Mieszkańcy województwa małopolskiego. 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT  

Tryb pozakonkursowy - w ramach Poddziałania 5.2.1 podmiotem odpowiedzialnym  

za ocenę w zakresie kryteriów zgodności lub stopnia zgodności ze Strategią ZIT  

jest Związek ZIT – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. 

 

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami SPR 

Tryb konkursowy - podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich. 
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WAŻNA INFORMACJA: 

Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie  

w ramach procedury konkursowej będzie: 

- zakwalifikowanie karty projektu do w/w wykazu projektów subregionalnych,  

który będzie zatwierdzany przez Forum Subregionalne;  

- zatwierdzenie wykazów projektów subregionalnych w drodze uchwały IZ RPO WM;  

- opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej, na podstawie której przeprowadzona 

zostanie właściwa procedura konkursowa (nabór wniosków o dofinansowanie, 

 ocena formalna, ocena finansowa, ocena merytoryczna,  

podpisanie umów o dofinansowanie projektów). 

 

Więcej informacji na temat Poddziałań objętych mechanizmem w ramach ścieżki 

subregionalnej znaleźć można w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Szczegółowe informacje dotyczące trybu realizacji etapów przedkonkursowych  

będą znajdować się w uchwalanych każdorazowo regulaminach wstępnej kwalifikacji 

projektów subregionalnych w ramach danych Poddziałań.  

 

Koszty kwalifikowane 

 

Nie zostały określone. 

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego
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Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór wniosków nie został jeszcze ogłoszony. 

 

Kontakt 

 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

tel. 12 34 18 512 

e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl 

(Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na stadionie Wisły Kraków. Wejście od strony  

ul. Reymonta. III piętro, na końcu korytarza po prawej stronie.) 

 

Punkt Informacyjny w Krakowie 

Dla powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, 

miechowskiego oraz proszowickiego. 

ul. Wielicka 72B , 30-552 Kraków  

tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941  

godziny pracy: pn. 8:00 - 18:00, wt.-pt. 8:00 - 16:00  

 

 

mailto:biuro@metropoliakrakowska.pl
http://www.rpo.malopolska.pl/program-regionalny/znajdz-punkt-informacyjny/punkt-informacyjny-w-krakowie
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Punkt Informacyjny w Chrzanowie 

Dla powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego 

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów  

tel. 32 627 23 10,  32 627 23 11 , fax 32 627 23 12  

godziny pracy: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00  

 

Punkt Informacyjny w Tarnowie 

Dla powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego 

ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów  

tel. 14 628 88 12,  14 628 88 13, fax 14 628 88 11  

godziny pracy: pn. 8:00 - 18:00, wt.-pt. 8:00 - 16:00 

 

Punkt Informacyjny w Nowym Targu 

Dla powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego 

al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ  

tel. 18 540 90 32, tel./fax 18 540 90 33  

godziny pracy: pn. 8:00 - 18:00, wt.-pt. 8:00 - 16:00  

 

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu 

Dla powiatów: m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego 

ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 25 78 , 18 442 25 79, fax 18 442 25 11  

godziny pracy: pn. 8:00 - 18:00,wt.-pt. 8:00 - 16:00  

 

http://www.rpo.malopolska.pl/program-regionalny/znajdz-punkt-informacyjny/punkt-informacyjny-w-chrzanowie
http://www.rpo.malopolska.pl/program-regionalny/znajdz-punkt-informacyjny/punkt-informacyjny-w-tarnowie
http://www.rpo.malopolska.pl/program-regionalny/znajdz-punkt-informacyjny/punkt-informacyjny-w-nowym-targu
http://www.rpo.malopolska.pl/program-regionalny/znajdz-punkt-informacyjny/punkt-informacyjny-w-nowym-saczu
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Województwo mazowieckie 

 

DOTACJE I POŻYCZKI NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I 

SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW I WFOŚIGW W WARSZAWIE 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893Warszawa 

tel. 22 504 41 00 

www.wfosigw.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

mazowieckiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Więcej o programie SYSTEM 

Treść PROGRAMU PRIORYTETOWEGO symbol 2016-OZ-15  „Usuwanie  

i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego 

przez WFOŚiGW w Warszawie zamieszczony jest na stronie internetowej Funduszu 

>>TUTAJ 

https://www.wfosigw.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/2016_OZ_15_0.pdf
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Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe 

 pozostałe osoby prawne 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

 

UWAGA: 

Osoby prawne oraz osoby fizyczne 

 prowadzące działalność gospodarczą  

składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania. 

Osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzące działalności 

gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. 

Dopuszcza się możliwość złożenia przez gminę  

jednego wniosku obejmującego zarówno obiekty  

stanowiące własność osób fizycznych jak i obiekty będące własnością gminy. 

 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Dla zadań o charakterze inwestycyjnym: 

 w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych, 

 w formie dotacji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych  

– dotyczy JST oraz związków celowych JST. 
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Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:  

 demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport,  

 przekazania wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami  

dopuszczonymi do stosowania w Polsce (składowanie). 

 

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt 

ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego 

odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów.  

Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie 

decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie lub promesę dofinansowania. 

 

Szczegóły dotyczące pożyczki preferencyjnej: 

 Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu  

na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym  

oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % 

kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić  

w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy 

Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd 

WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie rat 

kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy, a dla jednostek samorządu terytorialnego 

do 24 miesięcy. 

 Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu  

o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. 

 



Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

65 
 

woj. mazowieckie 

Oprocentowanie pożyczek wynosi: 

 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

- w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym, 

 dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej  

- w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym, 

 dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych  

- w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym, 

 dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego  

dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż  650 - 

oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku 

rocznym, 

 dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego 

dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 85 - 

oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 %  

w stosunku rocznym, 

 dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody 

oraz dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej - oprocentowanie pożyczek wynosi 

0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Pod koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym realizowany  

jest Konkurs na stronie Funduszu w dziale Aktualności >>TUTAJ zamieszczane  

jest Kalendarium naboru wniosków na dany rok. 

 

 

 

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci
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WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r.,  

a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r. 

Wnioski można składać w centrali Funduszu oraz w 5 Wydziałach Zamiejscowych. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl w zakładce/podstronie „Programy” 

znajdziemy wykaz aktualnych informacji dotyczący Programu: OZ-15 Usuwanie  

i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego.  

Znajdziemy tam: 

 Regulamin 

 Wniosek dotyczący dotacji  

 Lista  

 Wniosek dotyczący pożyczki  

 Lista  

 Wykaz mieszkańców  

http://www.wfosigw.pl/
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/2016_OZ_15_0.pdf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_WNIOSEK_DOTACJA_OZ_3.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_dotacja_OZ_LISTA.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/pozyczka.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_pozyczka_OZ_LISTA_0.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_JST_Wykaz_mieszkancow.rtf
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 Oświadczenie o pomocy publicznej  

 Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia  

 Harmonogram rzeczowo finansowy  

 Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów  

 Instrukcja rozliczania rat pożyczki  

 Instrukcja rozliczania rat dotacji  

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(centrala): 

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

tel. 22 504 41 00, fax 22 504 41 39 

e-mail: poczta@wfosigw.pl  

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski 

 

 
Wydziały Zamiejscowe WFOŚiGW w Warszawie 

 

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie 

ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów 

tel. 23 672 14 69, fax 23 672 14 69 w. 25 

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński 

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_Pomoc_Publiczna_Oswiadczenie_0.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_KEE_OZ_azbest_0.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_HRF_azbest_JST.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/15_2016_Zalecenia_dotyczace_procedur_zawierania_umow_0.pdf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/2016_P_RR_28.04.rtf
http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/2016_D_RR_28.04.rtf
mailto:poczta@wfosigw.pl
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Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka 

tel. 29 760 03 32, fax 29 760 03 32 w. 106 

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, 

ostrowski, wyszkowski 

 

Wydział Zamiejscowy w Płocku 

ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock 

tel. 24 231 33 80, fax 24 231 33 85 

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki 

 

Wydział Zamiejscowy w Radomiu 

ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom 

tel. 48 368 00 80, fax 48 368 00 87 

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, 

szydłowiecki, zwoleński 

 

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach 

ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce 

tel. 25 640 43 60, fax 25 640 43 65 

godziny pracy: pn. – pt., od 7:30 do 15:30 

obsługiwane powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski 
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Województwo opolskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu  

 

ul. Krakowska 53, 45–018 Opole  

tel. 77 456 78 72 

www.wfosigw.opole.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Opolu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa opolskiego Program 

Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

http://www.wfosigw.opole.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego JST 

podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających 

azbest, które: 

 przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 

 posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

a przedsięwzięcie jest z nim zgodne. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

 dokonują naboru wniosków od beneficjentów końcowych tj. m.in. od osób 

fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków 

wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych  

i średnich przedsiębiorców, zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest, 

 przeprowadzają procedurę wyboru wykonawcy zadania zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych lub dokonują wyboru zachowując zasady uczciwej 

konkurencji.  

 

W przypadku, gdy trybem udzielania zamówienia publicznego jest zapytanie  

o cenę, Beneficjent (JST) ma obowiązek umieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Dowodem potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Beneficjenta (JST)  

jest dołączenie do wniosku wydruku ze strony BIP zawierającej to ogłoszenie. 
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W uzasadnionych przypadkach JST może uznać wybór dokonany w ww. procedurze przez 

beneficjenta końcowego (np. spółdzielnię mieszkaniową, która dokonała wyboru 

wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie wyrobów zawierających azbest, 

pod warunkiem, że koszt prac azbestowych jest wyraźnie określony). W takim przypadku 

JST odpowiada za prawidłowość wyboru wykonawcy robót. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

W ramach Programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne  

do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: 

 demontaż, 

 zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), 

 transport, 

 unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

Powyższe koszty nie muszą wystąpić łącznie, tzn. możliwe jest dofinansowanie zbierania, 

transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wcześniej 

zdemontowanych (zmagazynowanych). 
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Podział kosztów: 

 50% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 35% kosztów kwalifikowanych –  dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

 15% – środki własne Beneficjenta  

 

Przez środki własne Beneficjenta (JST) rozumie się również środki beneficjentów 

końcowych (np. osób fizycznych), które wpłacą na konto gminy wymagany wkład.  

Kwota dofinansowania ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie może przekroczyć iloczynu 400 zł  

i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest.  

 

Rekomendacje Funduszu względem współpracy JST z wykonawcą robót: 

Zaleca się zawieranie ryczałtowych umów na wykonanie robót,  

z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienia  

właściciela nieruchomości od realizacji zadania.  

Tym samym w celu uniknięcia nieporozumień  

wykonawca robót powinien przedstawić gminie wykaz nieruchomości  

z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. 
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Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Pierwsze dni roku kalendarzowego, którego dotyczy nabór.  

W 2016 roku był to 8 stycznia. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Do 31 marca w siedzibie Funduszu. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Wszystkie aktualne wzory dokumentów do wniosku  

oraz Regulamin konkursu są dostępne  

na stronie internetowej Funduszu >> TUTAJ  

 

 

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/konkursy/dofinansowanie-zgodne-z-gminnymi-programami-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego/dokumenty-konkursowe-vii-konkurs
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Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

ul. Krakowska 53, 45–018 Opole  

tel. 77/456 78 72 wew.  139 

e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl  

godziny pracy: pn. - pt., 7:15- 15:15 

 

mailto:sekretariat@wfosigw.opole.pl
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KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455; 22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Przedmiot kredytowania 

 

Zadania polegające na usuwaniu azbestu. 

 

Zakres zadania objętego finansowaniem 

 

Zadania z zakresu usuwania azbestu, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie  

z wymogami prawa. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

 demontaż wyrobów zawierających azbest 

 transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca 

unieszkodliwienia poprzez składowanie 

 unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku 

http://www.bosbank.pl/
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Kredytobiorcy 

 

 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 

 gospodarstwa rolne 

 spółdzielnie mieszkaniowe  

 wspólnoty mieszkaniowe 

 

Szczegóły 

 

 maksymalna kwota kredytu: do 90% wartości zadania, jednak nie więcej niż: 

- 30 000 zł dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

- 100 000 zł dla pozostałych kredytobiorców i jednocześnie nie więcej niż 1 000 zł 

na 1 Mg masy odpadów zawierających azbest i poddanych unieszkodliwieniu 

 okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia kredytu  

do dyspozycji Kredytobiorcy 

 okres kredytowania: do 8 lat 

 okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania 

 oprocentowanie: 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3 %  

w stosunku rocznym 

 prowizja: 1,5% kwoty udzielonego kredytu, nie mniej niż 150 zł 

 powyższe warunki obowiązują przez czas nieokreślony 

 



Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

77 
 

woj. opolskie 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu 

reprezentatywnego na dzień 25.05.2015 r. wynosi 3,69% (dla s.r.w.=1,75%), przy założeniu 

kwoty kredytu w wysokości 20.000 zł, spłacanego w 60 ratach malejących. Całkowita kwota 

do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 21.825,00 zł.  

 

Ostateczna wysokość raty i wymaganie zabezpieczenia uzależnione są  

od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta,  

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

 

Kontakt i placówki 

 

1 Oddział w Opolu 

ul. Krakowska 40, 45-018 Opole 

tel. 77 402 56 80, fax. 77 402 56 99 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 – 17.00, śr.-pt. 10.30 – 18.00 

 

1 Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Wojska Polskiego 2 B, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

tel. 77 472 53 60, fax. 77 472 53 20 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Nysie 

Rynek 35, 48-300 Nysa 

tel. 77 434 33 80, fax. 77 435 23 34 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 
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Województwo podkarpackie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

 

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów 

tel. 17 852 23 44 

www.wfosigw.rzeszow.pl  

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

podkarpackiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

Program będzie realizowany do 2022 roku. 

http://www.wfosigw.rzeszow.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), w których została przeprowadzona 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i posiadają program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest. 

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego 

gmina jest członkiem lub powiatu, na terenie którego się znajduje.  

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Koszty kwalifikowane obejmują: 

 koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów 

zawierających azbest, 

 koszt zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów 

zawierających azbest.  

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych  

w formie dotacji, w tym ze środków NFOŚiGW do 50%, a minimalne zaangażowanie 

środków WFOŚiGW stanowi 35%.  

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może przekroczyć:  

 w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 

odpadów zawierających azbest, iloczynu 680 zł i sumy odpadów azbestowych 

wyrażonej w Mg, 
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 w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 

wyrobów zawierających azbest, iloczynu 340 zł i sumy odpadów azbestowych 

wyrażonej w Mg. 

 

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości i ilości zgłoszeń  

oraz  udostępnionych środków przez NFOŚiGW.  

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Zaleca się, aby określając ilość odpadów zawierających azbest planowanych  

do unieszkodliwienia przyjąć, że 1 m2 płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 Mg.  

 

Beneficjent (JST) zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty 

podjęcia decyzji o dofinansowaniu dopełnić wszelkich formalności w celu podpisania 

umowy dotacji, tj.: 

1) wybrać Wykonawcę zadania, 

2) dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty tj.:  

 oświadczenie o wyborze Wykonawcy, do pobrania na stronie internetowej 

Funduszu >>POBIERZ,  

 kopię umowy zawartej pomiędzy Gminą a Wykonawcą zadania, wybranego  

w stosownym trybie ustawy prawo zamówień publicznych, 

 zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia przez Wykonawcę prac, 

 uaktualniony harmonogram finansowo-rzeczowy sporządzony z uwzględnieniem 

kosztów po wyborze Wykonawcy i warunków dofinansowania,  

 zestawienie obiektów/nieruchomości będących przedmiotem umowy  

z Wykonawcą, z których planowane jest usunięcie materiałów zawierających 

azbest,  

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/component/content/category/28-rozpatrywanie-wnioskw
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 uaktualnione terminy i wysokości wypłat transz dotacji. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Data zakończenia zadania określona w harmonogramie powinna  

uwzględniać potrzebny czas na rozliczenie zadania i być o ok. 2 tygodnie dłuższa 

od terminu wynikającego z umowy z Wykonawcą.  

 

 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Styczeń danego roku – na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
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Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie – w 2016 roku był to 11 marca.  

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Przykładowe formularze obowiązujące w naborze 2016: 

 Wzór wniosku o dotację 

 Wzór umowy o dotację 

 Wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania 

 Wzór "Formularza zestawienia faktur i/lub rachunków" 

 Wzór "Protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac  

z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest" 

 Wzór "Zestawienia kart przekazania odpadów" 

 Wzór "Pełnego rozliczenia zadania" 

 

Kontakt 

 

Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie  

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, 

tel. 17 852 23 44, lub 17 853 63 61 wew.102, fax 17 853 63 81  

e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 7.30:15.30 

 

 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/w-11.doc
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/wzor_umowy_azbest_2016.pdf
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/harmonogram2016.doc
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/azbest_zalacznik_2_zestawienie_faktur_2016.doc
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/azbest_zalacznik_3_protokol_odbioru_2016.doc
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/azbest_zalacznik_3_protokol_odbioru_2016.doc
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/azbest_zalacznik_4_zestawienie_kart_przekazania_odpadow_2016.xls
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/azbest2016/azbest_zalacznik_5_pelne_rozliczenie_2016.doc
mailto:biuro@wfosigw.rzeszow.pl
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Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚIGW w Krośnie 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, 

tel. 13 436 14 35, 13 420 49 85, fax 13 436 71 41 

e-mail: wfkrosno@wfosigw.rzeszow.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 7.30:15.30 

 

Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚIGW w Przemyślu  

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, 

tel. 16 676 01 17, 16 676 01 18, fax 16 675 01 58 

e-mail: wfprzem@wfosigw.rzeszow.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 7.30:15.30 

 

mailto:wfkrosno@wfosigw.rzeszow.pl
mailto:wfprzem@wfosigw.rzeszow.pl
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KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455;  22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Nazwa produktu 

 

Kredyty preferencyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. 

 

Zakres zadania objętego finansowaniem 

 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

Kredytobiorcy 

 

Wszyscy ubiegający się realizujący zadania na terenie woj. podkarpackiego. 

 

http://www.bosbank.pl/
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Szczegóły 

 

 maksymalna kwota kredytu: 90% kosztów zadania i nie więcej niż 170 000 zł 

 okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu  

do dyspozycji Kredytobiorcy 

 okres kredytowania: do 8 lat 

 okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji 

 oprocentowanie: 1,22 stopy redyskontowej weksli 

 prowizja: 2% kwoty udzielonego kredytu 

 powyższe warunki obowiązują przez czas nieokreślony 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu 

reprezentatywnego na dzień 23.10.2015 r. wynosi 2,70% (dla s.r.w.=1,75%),  

przy założeniu kwoty kredytu w wysokości 10.000 zł, spłacanego w 96 ratach malejących. 

Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 11.062,90 zł.  

 

Ostateczna wysokość raty i wymaganie zabezpieczenia uzależnione są  

od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, 

 daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 
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Kontakt i placówki 

 

1 Oddział w Rzeszowie 

ul. Sokoła 6a, 35-010 Rzeszów 

tel. 17 852-01-87, fax. 17 862-61-46 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 – 17.00, śr.-pt. 10.30 – 18.00 

 

2 Oddział w Rzeszowie 
 

ul. Okulickiego 6, 35-222 Rzeszów 

tel. 17 860 04 56, fax. 17 863 46 15 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 - 17.00 

 

1 Oddział w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 82, 37-300 Leżajsk 

tel. 17 242 06 05, fax. 17 242 06 10 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Mielcu 

ul. Rynek 34, 39-300 Mielec 

tel. 17 584 02 50, fax. 17 586 23 85 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Tarnobrzegu 

ul. Sandomierska 5a, 39-400 Tarnobrzeg 

tel. 15 823 65 60, fax. 15 823 65 66 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 - 17.00 
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Województwo pomorskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 

ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk 

tel. 58 743 18 00 

www.wfosigw.gda.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

pomorskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

 

http://www.wfos.gdansk.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa 

pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia  

i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z ich terenu.  

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane  

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu:  

 demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest, 

 transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, 

zdemontowanych lub porzuconych przed danym rokiem i znajdujących się  

w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, 

zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, 

poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.  

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu zalicza się podatek VAT, jeżeli stanowi on koszt 

ostatecznego odbiorcy dotacji.  

Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, które 

należy obliczyć w oparciu  o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej 

wynoszącego:  

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się 

łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów;  

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się 

wyłącznie transport  i unieszkodliwienie odpadów. 
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W przypadku uzyskania dofinansowania, JST ma obowiązek przeprowadzenia działań 

informacyjno-edukacyjnych w formie ustalonej z przedstawicielem Funduszu.  

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków  

 

Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Funduszu 

www.wfosigw.gda.pl  

W 2016 roku był to dzień 26 stycznia. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

http://www.wfosigw.gda.pl/
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Termin i miejsce złożenia wniosku  

 

Termin złożenia wniosku jest określony w Regulaminie. W 2016 roku był to 11 kwietnia.  

Miejscem złożenia wniosku jest siedziba Funduszu.  

 

Wzory druków i dokument 

 

 Zakres działań edukacyjno-informacyjnych 

 Regulamin konkursu  

 Wniosek w-azbest/2016  

 Charakterystyka zadania  

 Montaż finansowy  

 Planowany efekt ekologiczny  

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk 

tel/fax: 58 743 18 00 lub 58 301 91 92 

e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl 

godziny pracy: pn.-pt. 7.30-16.00 

 

http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/Regulaminv2.pdf
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/Zakres%20dzialan%20edukacyjno-informacyjnych.pdf
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/Regulaminv2.pdf
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/2-w-azbest%202016.doc
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/3-Charakterystyka%20zadania%202016.doc
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/4-Montaz%20Finansowy%202016_ML.xls
http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/article_download/120/5-Planowany%20efekt%202016.xls
mailto:fundusz@wfos.gdansk.pl
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Województwo podlaskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

I Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

 

ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok 

tel. 85 746 02 41 

www.wfosigw.bialystok.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Białymstoku na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

podlaskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

http://www.wfosigw.bialystok.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego JST, które: 

 wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest  

do Bazy Azbestowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl, 

 przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,  

 posiadają uchwalony Program usuwania azbestu. 

 

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane  

na obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST), stowarzyszeń, 

fundacji, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków 

wyznaniowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 

ekologicznego, tj. koszty: 

 demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest, 

 zbierania, transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwienia, 

 unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

 

Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych.  

 

 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Termin ogłoszenia naboru wniosków  

 

IV kwartał - nabór i konkurs w roku poprzedzającym, ogłoszenie o Konkursie  

jest zamieszczane na stronie www.wfosigw.bialystok.pl  

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Od 2 - 31 stycznia danego roku w siedzibie Funduszu (może być przesłane pocztą  

na adres Funduszu ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok). 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Obowiązujący formularz wniosku wraz ze wzorami załączników jest dostępny na stronie 

internetowej WFOŚiGW w Białymstoku - Dokumenty i formularze 

 

 

http://www.wfosigw.bialystok.pl/
http://wfosigw.bialystok.pl/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.htm
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Załączniki do wniosku 

 

(Dotyczą naboru 2016) 

 Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy do umowy  

 Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz nieruchomości  

 Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy – Zestawienie kart   

 Załącznik nr 4 do rozliczenia umowy – Oświadczenie wykonawcy  

 Załącznik nr 5 do rozliczenia umowy – Wykaz nieruchomości 

 Załącznik D  - oświadczenie dotyczące pomocy publicznej  

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok 

Osoba do kontaktu: Izabela Grygorczuk 85 749 94 93 

e-mail: igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl 

godziny pracy: pn.-pt.: 7.30:15.30 

 

http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20Harmonogram%20rzeczowo%20-%20finansowy%20do%20umowy.xls
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20umowy%20-%20Wykaz%20nieruchomo%C5%9Bci.xls
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20Zestawienie%20kart.xls
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20O%C5%9Bwiadczenie.doc
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wykaz%20nieruchomo%C5%9Bci.doc
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/zal_nr_D_2015.doc
http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/srodki_krajowe/azbest/zal_nr_D_2015.doc
mailto:igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPO WL) pełni Zarząd Województwa 

Podlaskiego.  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (IZ) 

 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 

tel. 85 665 45 49 

www.wrotapodlasia.pl 

 

RPO WP 2014-2020 umożliwia dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu 

azbestu w ramach Działania 6.1.oraz Działania 8.6. 

 

Podstawa programowa Działania 6.1. 

 

„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” wersja z dnia 29 lipca 2016 r. do pobrania 

>>TUTAJ 

VI Oś Priorytetowa Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami 

http://www.wrotapodlasia.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html
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Spośród trzech rodzajów projektów kwalifikujących się do dofinansowania, znalazły się 

projekty dotyczące odpadów innych niż komunalne:  

 inwestycje kompleksowo poprawiające gospodarkę odpadami  

(m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie nowych technologii 

odzysku i unieszkodliwiania),  

 tworzenie infrastruktury gospodarki odpadami niebezpiecznymi: specjalistyczna 

zbiórka, transport, przechowywanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie 

odpadów niebezpiecznych (w szczególności dotyczących unieszkodliwiania 

azbestu). 

 

Beneficjenci 

 

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta  

będzie przedmiot jego działalności, a nie forma prawna wnioskodawcy. 

Wsparcie otrzymają:  

 jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, 

nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,  

 administracja rządowa,  

 podmioty nie będące przedsiębiorcami, świadczące usługi publiczne  

w ramach obowiązków własnych,  

 przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji  

obowiązków własnych JST,  

 spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku  

lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów  

lub akcji posiadają JST,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

 podmioty działające w ramach porozumień publiczno-prywatnych. 
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Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Zostaną określone w Regulaminie. 

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych. 

  

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

Min. 15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

W 2016 roku nie przewiduje się naboru wniosków w ramach Działania 6.1.  

Terminy zostaną określone w Harmonogramie naboru wniosków na stronie 

www.rpo.wrotapodlasia.pl , a szczegóły w Regulaminie konkursu po jego ogłoszeniu. 

 

 

 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/
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Podstawa programowa Działania 8.6. 

 

„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” wersja z dnia 29 lipca 2016 r. do pobrania 

>>TUTAJ 

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego  

Jednym z typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 8.6. jest 

„Wymiana pokrycia dachowego z azbestu”  

 

Beneficjenci 

 

Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju z wyłączeniem osób fizycznych.  

 

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia 

 

Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

Instrumenty terytorialne 

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).  Na stronie RPO WP znajduje się 

wykaz 13 Lokalnych Grup Działania, których strategie zostały zaakceptowane  

przez Zarząd Województwa Podlaskiego. 

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html
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Tryb wyboru projektów 

 

W ramach RPOWP wsparciu podlegają operacje, o których mowa w art. 35 ust.1 lit. b 

rozporządzenia ramowego:  

 projekty własne Lokalnych Grup Działania (LGD) – wsparcie może być udzielone 

pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia 

zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej 

realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji,  

 projekty grantowe – podmiotem odpowiedzialnym za wybór grantobiorców  

i udzielanie grantów jest LGD, będąca beneficjentem projektu grantowego 

(zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy RLKS), 

 pozostałe projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD – wybierane  

w trybie konkursowym. Podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie naboru  

jest LGD, po uzgodnieniu terminu jego ogłoszenia z IZ RPO WP.  Wnioski składane 

bezpośrednio do LGD są oceniane w zakresie zgodności operacji z LSR przez organ 

decyzyjny LGD, do której należy również wybór operacji i ustalenie kwoty 

wsparcia.  

 

Koszty kwalifikowane 

 

Zostaną określone w Regulaminie. 

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 
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Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Na stronach internetowych 13 Lokalnych Grup Działania będą zamieszczane informacje 

dotyczące naborów na dofinansowania w ramach Działania 8.6. Osi priorytetowej VIII 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. 

 

Kontakt i placówki 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku 

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  

tel. do konsultantów: 08013 08013, 85 66 54 599, 85 66 54 516, 85 66 54 302  

godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży 

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża 

tel. do konsultantów:86 216 33 26, 86 473 53 20 

godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach 

ul. Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki  

tel. do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 563 02 76  

godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/znajdz_punkt_informacyjny/punkt-informacyjny-bialystok.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/znajdz_punkt_informacyjny/lokalny-punkt-informacyjny---lomza.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/znajdz_punkt_informacyjny/lokalny-punkt-informacyjny---suwalki.html
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Województwo śląskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach  

 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

tel. 32 251 80 71 

www.wfosigw.katowice.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa śląskiego 

Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci  

 

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego 

podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających 

azbest, które: 

 przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 

 posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

a przedsięwzięcie jest z nim zgodne. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego 

i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania  

lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100%, jednak: 

 nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają 

się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów 

zawierających azbest,  

 nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają 

się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie 

odpadów zawierających azbest. 

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie naboru 

wniosków. Warunki dofinansowania zadań określone zostały w "Szczególnych zasadach 

dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

 

http://wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/regulamin_naboru_wnioskow_2016.doc
http://wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/regulamin_naboru_wnioskow_2016.doc
http://wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
http://wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
http://wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
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Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Z początkiem danego roku kalendarzowego Fundusz ogłasza Konkurs i publikuje 

Regulamin dofinansowania. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

UWAGA: 

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym, 

 przy czym przyznanie dofinansowania jest zależne  

od posiadanych przez Fundusz środków , 

przeznaczonych na realizację Programu. 

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Termin złożenia wniosku jest określony w "Szczególnych zasadach dofinansowania 

jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. W 2016 roku był to 31 maja. 

Miejscem złożenia wniosku jest siedziba Funduszu.  

http://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/Szczegolne_warunki_azbest_2016.doc
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Wzory druków i dokumentów 

 

Formularz wniosku wraz z dokumentami >>POBIERZ 

 

Załączniki do wniosku 

 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy/Powiatu  

wraz z inwentaryzacją (wersja elektroniczna), 

 Uchwała Rady Gminy/Powiatu w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”,  

 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania według wzoru obowiązującego 

w Funduszu, 

 Kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu  

lub miejsc składowania azbestu (w przypadku zbierania), 

 Zestawienie obiektów objętych wnioskiem według wzoru obowiązującego  

w Funduszu. 

 

Regulamin Konkursu 2016 >>POBIERZ  

http://wfosigw.katowice.pl/files/c_usuwanie_wyrobow_zawierajacych_azbest.zip
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen16/regulamin_azbest_2016.pdf
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UWAGA: 

Dopuszcza się, by gmina  

uznała jako równoważny gminnemu Programowi usuwania azbestu  

program związku międzygminnego, którego jest członkiem 

, lub powiatu, na którego terenie się znajduje. 

 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  

Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi: 

tel. 32 60 32 241, 32 60 32 242, 32 60 32 251 

e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl  

godziny pracy: pn. – pt. 7.30:15.30 

 

mailto:biuro@wfosigw.katowice.pl
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WŚ) pełni Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego w Katowicach (IZ)  

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

tel. 32 207 88 88 

www.slaskie.pl 

 

Podstawa programowa Poddziałania 5.2.1. 

 

V Oś Priorytetowa: Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT (Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych) 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (Zarząd Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego) 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 v. 6.0  

 

http://www.slaskie.pl/
https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/1746/b0a167b5ad68e5a2151b.pdf
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Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia   

 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  

 towarzystwa budownictwa społecznego 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Konkursowy. 

 

Nabór i ocena wniosków 

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 

Ogłoszenie o naborze >>TUTAJ 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Określone w Regulaminie konkursu 5.2.1 ZIT Centralny 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/90
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1984
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Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku  

(w ostatni dzień naboru do godz. 12:00), zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.  

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  

na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu 

Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem www.lsi.slaskie.pl  

 

Wzory i formularze 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .pdf  

do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem: 

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet  

pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

lub 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/90
https://lsi.slaskie.pl/#/login
https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=55791
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b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej  

pod adresem www.epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu 

publicznego. 

 

 Regulamin konkursu 5.2.1 ZIT Centralny 

 Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL - konkurs 

5.2.1 ZIT Centralny  

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 v. 5.1   

 Wzór wniosku EFRR 2014 - 2020  

 Instrukcja wypełniania wniosku - maj 2016  

 Instrukcja dla rejestru postępowań / zamówień w systemie LSI  

 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

 Wzór decyzji o dofinansowaniu 

 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu 

 Przewodnik dla beneficjentów EFRR 2014-2020 - załącznik do umowy, 

porozumienia, decyzji - z 24.07.2015   

 Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.03.2016  

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFFR EFS FS 2014-2020   

 Analiza finansowa Tabele grudzień 2015  

 Formularz Analiza oddziaływania na środowisko   

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc 

w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie   

 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT   

 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością   

 Oświadczenie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa   

 Oświadczenie w sprawie de minimis  

http://www.epuap.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe?leId=318&forAdm=false
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe?leId=318&forAdm=false
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1984
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1985
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1985
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1986
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1987
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1988
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1989
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1990
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1991
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1991
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1992
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1993
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1993
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1994
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1994
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1994
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1995
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1996
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1997
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1998
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1999
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1999
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1999
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/2000
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/2001
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/2002
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/2003
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Kontakt 

 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie 

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C, 40-037 Katowice 

tel.: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194 

godziny pracy: pn. 7.00 – 17.00, wt-pt. 7.30 – 15.30 

  

Związek Subregionu Centralnego 

ul. Bojkowska 37, budynek nr 3, pok. 101, 44-100 Gliwice 

tel. 32 461 22 50, fax. 32 461 22 51 

e-mail: biuro@subregioncentralny.pl 

www.subregioncentralny.pl 

 

Podstawa programowa Poddziałania 5.2.2 

 

V Oś Priorytetowa: Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami  

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych)  

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Zarząd Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku)  

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 v. 6.0  

mailto:biuro@subregioncentralny.pl
https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/1746/b0a167b5ad68e5a2151b.pdf
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Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej) 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 towarzystwa budownictwa społecznego 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Konkursowy. 

 

Nabór i ocena wniosków 

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego oraz  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

Ogłoszenie o naborze >>TUTAJ 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Określone w Regulaminie konkursu 5.2.2 RIT Zachodni  

 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/89
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1964
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1984
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1984
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1984
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Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 2016 roku  

(w ostatni dzień naboru do godz. 12:00), zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  

na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu 

Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem www.lsi.slaskie.pl  

 

Wzory i formularze 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .pdf  

do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem: 

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod 

adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),  

lub 

 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/89
https://lsi.slaskie.pl/#/login
https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=55791
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b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod 

adresem www.epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu 

publicznego. 

  

 Regulamin konkursu 5.2.2 RIT Zachodni   

 Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL - 

konkurs 5.2.2 RIT Zachodni   

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 v. 5.1   

 Wzór wniosku EFRR 2014 - 2020   

 Instrukcja wypełniania wniosku - maj 2016   

 Instrukcja dla rejestru postępowań / zamówień w systemie LSI   

 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

 Wzór decyzji o dofinansowaniu  

 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu   

 Przewodnik dla beneficjentów EFRR 2014-2020 - załącznik do umowy, 

porozumienia, decyzji - z 24.07.2015  

 Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 

30.03.2016  

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFFR EFS FS 2014-2020  

 Analiza finansowa Tabele grudzień 2015  

 Formularz Analiza oddziaływania na środowisko  

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis  

http://www.epuap.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe?leId=318&forAdm=false
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe?leId=318&forAdm=false
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1964
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1965
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1965
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1966
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1967
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1968
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1969
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1970
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1971
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1972
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1972
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1973
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1973
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1974
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1974
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1974
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1974
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1975
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1976
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1977
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1978
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1978
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 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 

pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie    

 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT   

 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością   

 Oświadczenie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa   

 Oświadczenie w sprawie de minimis  

 

Kontakt 

 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie 

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C, 40-037 Katowice 

tel.: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194  

godziny pracy: pn. 7.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30   

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik 

tel. 32 422 24 46, 32 720 58 70, fax 32 422 24 46 

e-mail: biuro@subregion.pl 

www.subregion.pl 

http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1979
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1979
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1979
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1980
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1981
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1982
http://lsi.slaskie.pl/pub/nabory/download/1983
mailto:biuro@subregion.pl
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Województwo świętokrzyskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

 

al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce 

tel. 41 366 15 12 

www.wfos.com.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

świętokrzyskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest”. 

Więcej o programie SYSTEM 

  

 

http://www.wfos.com.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Dotacja – 50% kosztów kwalifikowanych. 

Koszty kwalifikowane: demontaż, transport, unieszkodliwianie materiałów zawierających 

azbest do miejsc unieszkodliwiania, przy czym dla wsparcia dotacyjnego: 

 koszt jednostkowy łącznie dla demontażu, transportu i unieszkodliwiania,  

nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg, 

 koszt jednostkowy dla transportu i unieszkodliwiania (bez demontażu) nie może 

przekroczyć kwoty 400 zł/Mg, 

 1 m2 płyty azbestowo - cementowej waży 11 kg. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Zgodnie z harmonogramem naboru, który jest publikowany  

na stronie internetowej Funduszu >>TUTAJ 

http://www.wfos.com.pl/
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WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Harmonogramem na stronie Funduszu 

www.wfos.com.pl 

Miejscem złożenia wniosku jest siedziba Funduszu. 

Wzory druków i dokumentów 

 

WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA  obowiązujący w Naborze 2016. 

 

Załączniki do wniosku 

 

 Załącznik według wzoru „E”   

 Załącznik nr 1 do wzoru „E”  

 Załącznik nr 2 do wzoru „E”  

 Załącznik nr 3 do wzoru „E”  

 Załącznik nr 4 do wzoru „E”  

http://www.wfos.com.pl/
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/RGOiOPZ/Wniosek_2016RGO.RTF
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik_wzor_E.docx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik%20nr%201%20do%20wzoru%20E.xlsx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/OSOBY_FIZYCZNE/Program-dofinansowanie-zakupu-oczyszczalni/pozostali/zal-nr2-do-wzoru-E.xlsx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik%20nr%203%20do%20wzoru%20E.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik%20nr%204%20do%20wzoru%20E.xlsx


Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

118 
 

woj. świętokrzyskie 

 

 Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację 

zadania według wzoru „B” ,  

 Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A”   lub „A1” , 

 Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) : azbest  

 Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych wg. wzoru „K” , 

 Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” , 

 Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” . 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce 

tel. 41 366 15 12, fax 41 366 09 05 

e-mail: biuro@wfos.com.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 7.30 – 15.30 

 

http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_B.docx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_B.docx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_B.docx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_A.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_A.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_A1.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/RGOiOPZ/wzor_harmonogramu_azbest.xls
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/RGOiOPZ/wzor_harmonogramu_azbest.xls
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_K.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/oswiadczenie_K.doc
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik_wzor_J.xlsx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik_wzor_J.xlsx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik_wzor_F.xlsx
http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/wspolne/zalacznik_wzor_F.xlsx
mailto:biuro@wfos.com.pl
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POŻYCZKI PREFERENCYJNE NA USUWANIE AZBESTU  

ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KIELCACH 

 

Podstawa programowa 

 

Na podstawie  

Szczegółowych warunków otrzymania pomocy finansowej  

Priorytetu .II.2 

Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci 

materiałów zawierających azbest w ramach dziedziny: Racjonalne gospodarowanie 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

 przedsiębiorcy (spółki kapitałowe, cywilne), wspólnoty mieszkaniowe, 

spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

inne 

http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/zasady/2016/OPZ_18.02.2016.pdf
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Warunki kredytowania 

 

 wysokość pożyczki: 95% kosztów kwalifikowanych 

 oprocentowanie: 3% 

 poziom umorzenia: przedsiębiorcy - 15% 

 poziom umorzenia: JST - 20% 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Zgodnie z harmonogramem naboru, który jest publikowany na stronie internetowej 

Funduszu www.wfos.com.pl 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Harmonogramem na stronie Funduszu >>TUTAJ 

 W sekretariacie Funduszu przy al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce. 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce 

tel. 41 366 15 12, fax 41 366 09 05 

e-mail: biuro@wfos.com.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 7.30 – 15.30 

 

http://www.wfos.com.pl/
https://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/aktualnosci/2016/nabor3/harmonogram.pdf
mailto:biuro@wfos.com.pl
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Województwo warmińsko-mazurskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  

 

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn 

tel. 89 522 02 00 

www.wfosigw.olsztyn.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Olsztynie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

 

 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/


Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 
  
 

122 
 

woj. warmińsko-mazurskie 

Typy projektów 

 

 demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego  

lub innych wyrobów zawierających azbest 

 transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki  

do miejsca unieszkodliwienia 

 unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego  

na składowisku 

 

Beneficjenci JST i inni 

 

Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 Skarb Państwa, 

 osoby fizyczne, rolnicy,  

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 stowarzyszenia,  

 spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,  

 rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców,  

 jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi  

lub powiatowymi osobami prawnymi. 
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Beneficjenci firmy 

 

Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są spółki prawa cywilnego  

i handlowego. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane dla JST i innych 

 

Do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW  

oraz WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane dla firm 

 

Do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW  

oraz WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest, nie więcej niż 200 000,00 zł na jednego Beneficjenta  

w danym roku kalendarzowym. 
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Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Ogłoszenie o konkursie zostaje zamieszczone w formie newsa na stronie głównej 

Funduszu >>TUTAJ w dziale Aktualności. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór w konkursie na 2017 rok ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia  

do dnia 30.11.2016 r. lub do wyczerpania alokacji. Miejscem złożenia wniosku  

jest siedziba Funduszu. 

 

Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru  

lub unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków. 

Liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://wnioski.fundusz.olsztyn.pl/login.php
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Wzory druków i dokumentów 

 

Wniosek powinien zostać złożony w Systemie Wniosków i zawierać wymagane 

dokumenty, tj.: 

 harmonogram finansowo - rzeczowy zadania,  

 aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się  

z należnych opłat za korzystanie ze środowiska (ważne 3 m-ce od daty 

wystawienia), 

 oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT. 

 

Dodatkowo Wnioskodawca dołączy w Systemie Wniosków uchwałę Rady Gminy  

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy” oraz wnioski mieszkańców wraz z wypisem z ewidencji gruntów 

budynków. 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn  

tel.: 89 522 02 00 /01 /20 , fax: 89 522 02 09  

e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl 

http://wnioski.fundusz.olsztyn.pl/login.php
http://wnioski.fundusz.olsztyn.pl/login.php
mailto:info@wfosigw.olsztyn.pl
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającą (IZ) w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPOWM)  

pełni Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

 

ul. Emilii Plater 1, 10-562, Olsztyn  

tel. 89 521 90 00 

www.bip2.warmia.mazury.pl 

 

Instytucja Pośrednicza (IP) - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  

 

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn 

tel. 89 522 02 00 

www.wfosigw.olsztyn.pl 

 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
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Podstawa programowa 

 

V Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów  

Działanie 5.1. Gospodarka odpadowa 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dostępny jest na stronie RPOWM >>TUTAJ 

Jednym z 4 typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 5.1. jest: 

kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa  

i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,  

o ile wynika to z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

 przedsiębiorstwa 

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  

(działające w publicznym systemie ochrony zdrowia) 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020
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Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

 

Osoby fizyczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy.  

Nabór i ocena wniosków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Zostaną określone w Regulaminie konkursu. 

 

Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 
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Ogłoszenie o naborze 

 

Planowane ogłoszenie konkursu wg HARMONOGRAMU: sierpień 2016 r.  

Rozpoczęcie naboru uzależnione jest od przyjęcia aktualizacji WPGO. 

Aktualnie ogłoszenia o konkursach oraz wyniki naborów na stronie RPOWM >>TUTAJ 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zostanie określone w Regulaminie konkursu. 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn  

tel.: 89 522 02 00 /01 /20, fax: 89 522 02 09  

e-mail:info@wfosigw.olsztyn.pl 

www.wfosigw.olsztyn.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny w regionie 

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn 

tel. 89 512 54 82/83/85/86 

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

www.rpo.warmia.mazury.pl 

godziny pracy:  pn. 8:00 - 18:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30 

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/366/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-na-2016-rok
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
mailto:info@wfosigw.olsztyn.pl
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
mailto:gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
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KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455; 22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Przedmiot kredytowania 

 

Nabycie i montaż nowego pokrycia dachowego po realizacji inwestycji związanych  

z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Zakres zadania objętego finansowaniem 

 

Wymiana poszyć dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających 

azbest, wraz z orynnowaniem z racjonalnym wykorzystaniem wody. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

 zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych  

lub elewacyjnych 

 zakup orynnowania z racjonalnym wykorzystaniem wody opadowej  

do celów gospodarczych 

 roboty budowlano- montażowe związane z wykonaniem  

zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych i orynnowania 

http://www.bosbank.pl/
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Finansowaniu nie podlegają: 

 opracowanie dokumentacji projektowej,  

 obsługa geodezyjna,  

 nadzory budowlane. 

 

Kredytobiorcy 

 

 osoby fizyczne 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

 jednostki samorządu terytorialnego  

oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne 

 jednostki posiadające osobowość prawną 

 wspólnoty mieszkaniowe 

 spółdzielnie mieszkaniowe 

 

Szczegóły 

 

 maksymalna kwota kredytu: nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej 

inwestycji oraz nie może być wyższa niż wysokość kosztów kwalifikowanych  

do finansowania ze środków kredytu 

 okres realizacji zadania: max.12 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu 

do dyspozycji Kredytobiorcy 

 okres kredytowania: do 5 lat 

 okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

kredytowej 

 oprocentowanie: 0,5 WIBOR 3M powiększone o 2 p.p. 

 prowizja: 1% kwoty udzielonego kredytu 
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu 

reprezentatywnego na dzień 15.01.2016 r. wynosi 3,32% (dla WIBOR 3M=1,7%),  

przy założeniu kwoty kredytu w wysokości 30.000 zł, spłacanego w 60 ratach malejących. 

Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 32.473,00zł.  

 

Ostateczna wysokość raty i wymaganie zabezpieczenia uzależnione są  

od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta,  

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

 

 

Kontakt i placówki 

 

1 Oddział w Olsztynie 

ul. Kopernika 38, 10-513 Olsztyn 

tel. 89 512 14 00, fax. 89 512 14 00 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 – 17.00, śr.-pt. 10.30 – 18.00 

 

2 Oddział w Olsztynie 

ul. M. Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn 

tel. 89 522 71 65, fax. 89 522 71 60 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 
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1 Oddział w Elblągu 

ul. 1 Maja 58G, 82-300 Elbląg 

tel. 55 230 81 01, fax. 55 230 81 00 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Ełku 

ul. Wojska Polskiego 65, 19-300 Ełk 

tel. 87 621 61 81, fax. 87 621 61 79 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 
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Województwo wielkopolskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

 

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 

tel. 61 845 62 00 

www.wfosgw.poznan.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

wielkopolskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM  

 

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Nabór Wniosków jest adresowany do: 

 jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego,  

 związków międzygminnych, 

realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

 Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, 

transport. 

 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgodnie z aktualnymi 

programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów 

kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 400,00 zł/Mg unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Planowany termin ogłoszenia „Konkursu Azbest 2017” to 2 grudnia 2016 r.  

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie Funduszu >>TUTAJ w dziale Aktualności. 

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór jest realizowany jeszcze w roku poprzedzającym realizację zadania. Termin 

naboru jest określany w Regulaminie konkursu. W przypadku Konkursu Azbest 2017 

nabór wniosków jest planowany od dnia 02.12.2016 r. do 15.12.2016 r. 

Wnioski, wraz z załącznikami, należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu.  

 

Wzory druków i dokumentów 

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków Dostępnego na stronie 

internetowej Funduszu >>Generator 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z Instrukcją 

wypełniania wniosku wraz z załącznikami (edycja Azbest 2016). 

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się na stronie Funduszu (edycja Azbest 2016). 

http://generator.wfosgw.poznan.pl/index.php/login
http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2015/listopad/Azbest%202016%20-%20Instrukcja%20przygotowania%20wniosku.pdf
http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2015/listopad/Azbest%202016%20-%20Instrukcja%20przygotowania%20wniosku.pdf
http://www.wfosgw.poznan.pl/srodki-krajowe/nabory-wnioskow/regulamin-azbest-2016-r.html
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Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 

tel.: 61 845 62 00, fax: 61 841 10 09 

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl 

www: www.wfosgw.poznan.pl 

BIP: bip.wfosgw.poznan.pl 

godziny pracy: pn. – pt. 8.00 - 15.00 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(98,105,117,114,111,64,119,102,111,115,103,119,46,112,111,122,110,97,110,46,112,108)+'?'
http://www.wfosgw.poznan.pl/
http://bip.wfosgw.poznan.pl/
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO) pełni Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. 61 62 66 300 

www.umww.pl 

 

Podstawa programowa 

 

Oś priorytetowa 4 Środowisko 

Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO  

SzOOP wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

http://www.umww.pl/
http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/639
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Typy projektów 

 

Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, realizowane 

przez JST i ich związki. 

 

Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego JST i ich związki  

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin 

 

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie posiadanie przez JST i/lub ich związki  

programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Integralnym elementem projektu 

muszą być działania zmierzające do zwiększenia świadomości mieszkańców  

na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest.  

 

Tryb wyboru projektów 

 

Konkursowy. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

Zostaną określone w Regulaminie konkursu. 
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Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Zostaną określone w Regulaminie konkursu oraz Harmonogramie naboru wniosków.  

Na rok 2016 nie przewidziano przeprowadzenia Konkursu w ramach Poddziałania 4.2.2 

Aktualny Harmonogram jest opublikowany >>TUTAJ  

 

Kontakt 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

Departament Polityki Regionalnej 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. 61 62 66 300, fax 61 62 66 301  

e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl 

godziny pracy: pn. - pt.  7:30 - 15:30 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/skorzystaj-z-programu/harmonogram-naborow-wnioskow
mailto:dpr.sekretariat@umww.pl
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KREDYT PREFERENCYJNY NA USUWANIE AZBESTU 

 

Bank Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

Infolinia: 801 355 455; 22 543 34 34 

www.bosbank.pl 

 

Przedmiot kredytowania 

 

Inwestycje związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. 

 

Zakres zadania objętego finansowaniem 

 

Wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów 

zawierających azbest. 

 

Koszty kwalifikowane 

 

 roboty demontażowe, transport i unieszkodliwianie odpadu zawierającego azbest 

 zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych  

lub elewacyjnych 

 roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć 

dachowych lub elewacyjnych 

 

http://www.bosbank.pl/
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Finansowaniu ze środków kredytu nie podlegają: 

 opracowanie dokumentacji projektowej, 

 obsługa geodezyjna, 

 nadzór budowlany. 

 

Kredytobiorcy 

 

Wszyscy ubiegający się o kredyt z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego  

oraz osób fizycznych. 

 

Szczegóły 

 

 maksymalna kwota kredytu: 5 000 000 zł i nie więcej niż 80% kosztów 

realizowanej inwestycji oraz nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych 

 okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od daty postawienia  

przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy 

 maksymalny okres kredytowania: do 10 lat 

 okres dopłat do oprocentowania: 5 lat 

 okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

kredytowej 

 oprocentowanie: zgodne z tabelą oprocentowania banku, pomniejszone  

o dopłatę WFOŚiGW 

 prowizja przygotowawcza i opłata aranżacyjna: 2% kwoty udzielonego kredytu 

lecz nie mniej niż 200 zł 

 powyższe warunki kredytowania obowiązują do 31 grudnia 2016 r. 
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Kontakt i placówki 

 

Formularz kontaktowy 

 

1 Oddział w Poznaniu 

ul. J. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznań 

tel. 61 841 08 00, fax. 61 841 74 24 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 – 17.00, śr.-pt. 10.30 – 18.00 

 

2 Oddział w Poznaniu 

ul. Wielka 14, 61-774 Poznań 

tel. 61 854-21-40, fax. 61 854-21-41 

godziny pracy: pn.-wt. 9.30 - 17.00, śr.-pt. 10.30 - 18.00 

 

1 Oddział w Gnieźnie 

ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno 

tel. 61 425 40 80, fax. 61 425 40 81 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

https://www.bosbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
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1 Oddział w Kaliszu 

ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz 

tel. 62 767 70 50, fax. 62 767 70 55 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Koninie 

ul. Chopina 21e, 62-510 Konin 

tel. 63 243 09 10, fax. 63 243 09 11 

godziny pracy: pn.-pt. 9.30 – 17.00 

 

1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 

al. Powstańców Wlkp.14, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 62 735 18 92, fax. 62 735 11 65 

punkt obsługi klienta: tel. 62 737 88 80, fax. 62 737 88 81 

godziny pracy: pn.-wt. 8.30 – 16.00, śr.-pt. 9.00 – 16.30 

 

1 Oddział w Ostrzeszowie 

ul. Świętego Mikołaja 9, 63-500 Ostrzeszów 

tel. (62) 730 19 78, fax. (62) 730-19-80 

godziny pracy: pn.-pt. 9.00 – 16.30
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Województwo zachodniopomorskie 

 

DOTACJE NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 

NFOŚIGW I WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie 

 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin  

tel. 91 486 15 56 

www.wfos.szczecin.pl 

 

Podstawa programowa 

 

WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa 

zachodniopomorskiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.  

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

Więcej o programie SYSTEM 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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Beneficjenci 

 

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego  

z województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone 

zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu 

terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, 

kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy  

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane 

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:  

 demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,  

 transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca 

unieszkodliwienia,  

 unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  poniesione po dacie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 
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 Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek 

samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację 

wyrobów zawierających azbest. W przypadku gdy cena jednostkowa  

za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych 

przekroczy kwotę 800,00 zł brutto (lub cena jednostkowa za transport  

i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 500,00 zł 

brutto), Beneficjent pokryje nadwyżkę z własnych środków.  

 Kwota dotacji dla przedsiębiorców może wynieść do 50% kosztów 

kwalifikowanych, ale nie więcej niż 400,00 zł netto za demontaż, transport  

i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych i nie więcej niż 250,00 zł netto za 

transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych. 

Więcej szczegółów w Regulaminie naboru wniosków Programu Azbest. 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 

 

Początek stycznia danego roku na stronie Funduszu >>TUTAJ  

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Warto w miarę wcześnie złożyć Wniosek do Funduszu. Bardzo istotna jest kolejność 

złożenia Wniosku o dofinansowanie do Funduszu, ponieważ w przypadku, gdy kwoty 

wniosków przekroczą możliwości finansowe Wojewódzkiego Funduszu, o udzieleniu 

dofinansowania decydować będzie kolejność ich składania.  

http://www.wfos.szczecin.pl/azbest.html
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Termin i miejsce złożenia wniosku  

 

Wnioski  można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie  

z umiejscowieniem gminy). Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są  

w regulaminie naboru wniosków Programu Azbest. 

 

Wzory druków i dokumentów 

 

 Regulamin naboru wniosków AZBEST 2016  

 Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu 2016 

(dla JST)  

 Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu 2016 

(przedsiębiorcy)  

 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Biuro Szczecin 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

tel. 91 486 15 56 wew. 134, fax. 91 486 15 57 

e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl 

Biuro Koszalin 

ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin 

tel. 94 346 43 66 wew. 215, fax. 94 346 13 90 

e-mail: biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl

https://www.wfos.szczecin.pl/images/stories/azbest_2016/regulamin_azbest_2016.pdf
https://www.wfos.szczecin.pl/phocadownload/azbest_2015/wniosek_azbest_jst.pdf
https://www.wfos.szczecin.pl/phocadownload/azbest_2015/wniosek_azbest_jst.pdf
https://www.wfos.szczecin.pl/phocadownload/azbest_2015/wniosek_azbest_p.pdf
https://www.wfos.szczecin.pl/phocadownload/azbest_2015/wniosek_azbest_p.pdf
https://www.wfos.szczecin.pl/images/stories/azbest_2016/harmonogram_rzeczowo_finansowy_azbest.xls
mailto:sekretariat@wfos.szczecin.pl
mailto:biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) pełni Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

 

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 

tel. 91 485 45 89 

www.wzp.pl 

 

Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach II, III i IV osi priorytetowej RPO WZ - 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie. 

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin  

tel. 91 486 15 56 

www.wfos.szczecin.pl 

 

 

 

http://www.wzp.pl/
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Podstawa programowa 

 

III Oś Priorytetowa Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 3.8. Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WZ)  

wer. 10.0 z dnia 26 lipca 2016 r. 

Cały dokument do pobrania >>POBIERZ 

Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne, w tym: 

 budowa (przebudowa) zakładów oraz instalacji i urządzeń do odzysku, 

unieszkodliwiania odpadów,  

 oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem ich 

bezpiecznego unieszkodliwienia, 

 budowa, przebudowa, rozbudowa kwater do składowania odpadów 

niebezpiecznych, w tym azbestu (w sytuacji, gdy wykazany zostanie brak innego 

możliwego zagospodarowania odpadów). 

Zadania realizowane w ramach działania powinny dotyczyć azbestu, odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych (np. zużyte baterie, przeterminowane 

substancje farmakologiczne, żarówki).  

W ramach kompleksowych projektów możliwe będzie uzyskanie wsparcia  

w ograniczonym zakresie na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, kładących nacisk 

na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, segregacji itp.  

W ramach działania nie będą finansowane zadania związane z gospodarką odpadami, 

których wytwórcami są przedsiębiorstwa przemysłowe.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2014-2020/
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Beneficjenci 

 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne JST 

 jednostki sektora finansów publicznych 

 zakłady opieki zdrowotnej 

 przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji  

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego) 

 organizacje pozarządowe 

 PGL Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne 

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

 

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. 

 

Tryb wyboru projektów 

 

Tryb konkursowy. Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków –  

WFOŚiGW w Szczecinie 

 

Koszty kwalifikowane 

 

W ramach unieszkodliwiania azbestu wydatkami kwalifikowalnymi będą wyłącznie 

wydatki przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.  
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Forma wsparcia i poziom dofinansowania 

 

Dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta 

 

15% wydatków kwalifikowanych. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 

 

Nabór wniosków nie został jeszcze ogłoszony. 

 

Kontakt 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Biuro ds. RPO WZ 2014-2020 

ul. Jagiellońska 32/U5, 70-382 Szczecin 

tel. 91 44-10-300, fax. 91 44-10-301 

e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl 

mailto:rpo@wfos.szczecin.pl
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Realizacja Programu Usuwania  

Azbestu ze środków własnych JST 

 

Wiele gmin realizuje Program Usuwania Azbestu ze środków budżetu gminy.  

Do tego niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej podstawy prawnej w formie 

uchwały: 

 Uchwała Rady Miasta/Gminy ……………………. o przyjęciu Programu Usuwania 

Azbestu, 

W Programie Usuwania Azbestu powinny się znaleźć informacje dotyczące finansowania 

usuwania azbestu, w tym również zasady wydatkowania środków na ten cel z budżetu 

gminy. Zaleca się: 

 uchwalenie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest ze środków budżetu Gminy ……………………. 

W Regulaminie powinny zostać określone szczegółowe zasady udzielania wsparcia 

podmiotom uprawnionym do pomocy w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy.  

Inna możliwość to: 

 przyjęcie lokalnego Aktu prawnego, np.  

- Uchwały Rady Miasta/Gminy ……………………. w sprawie przyjęcia Programu 

pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie 

Miasta/Gminy;  

- Zarządzenie Prezydenta Miasta ……………………. w sprawie sposobu wykonania i 

finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Miasta ……………………. 
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Realizacja Programu Usuwania Azbestu w przypadku zaangażowania środków z budżetu 

gminy odbywa się najczęściej w dwojaki sposób: 

 wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy prac polegających na demontażu, 

odbiorze, transporcie i składowaniu odpadów azbestowych,  

lub 

 przyznanie dofinansowania (dotacji/refundacji) podmiotom uprawnionym  

do otrzymania wsparcia: osobom fizycznym – mieszkańcom gminy, wspólnotom  

mieszkaniowym, jednostkom gminnym itp. 

 

Około 10% polskich samorządów finansuje realizację Programu Usuwania Azbestu  

ze środków własnych. Poniżej znajdują się linki do stron internetowych wybranych gmin, 

które zadeklarowały taki sposób finansowania Programu Usuwania Azbestu: 

 

woj. dolnośląskie: Grębocice woj. podkarpackie: Mielec 

woj. kujawsko-pomorskie: Tuchola woj. pomorskie: Gdańsk 

woj. lubuskie: Witnica woj. śląskie: Bielsko-Biała 

woj. łódzkie: Aleksandrów Łódzki woj. świętokrzyskie: Ćmielów 

woj. małopolskie: Czarny Dunajec woj. warmińsko-mazurskie: Elbląg 

woj. mazowieckie: Grodzisk Mazowiecki woj. wielkopolskie: Krotoszyn 

woj. opolskie: Dobrzeń Wielki woj. zachodniopomorskie: Gryfino 

 

 

Wiele samorządów realizuje Programu Usuwania Azbestu pozyskując na ten cel środki  

ze źródeł zewnętrznych - najczęściej z WFOŚiGW. 

.

http://www.grebocice.com.pl/odpady/pliki/reg_azb.pdf
http://www.mielec.pl/usun-bezplatnie-azbest/
http://www.bip.miasto.tuchola.pl/Article/get/id,20102.html
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-demontaz-transport-i-utylizacje-odpadow-zawierajacych-azbest-przy-wymianie-lub-likwidacji-pokryc-dachowych-elewacji-na-obiektach-budowlanych-oraz-rur-zsypowych,a,44972
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/system/obj/2008_Program_Usuwania_Azbestu_-_Witnica.pdf
http://www.bielsko-biala.pl/strona-3159-azbest.html
http://www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=3900
http://www.bip.cmielow.pl/?c=404
http://www.czarny-dunajec.pl/news/912/azbest___informacja_o_realizacji_dofinansowania
http://www.elblag.eu/index.php/program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajcych-azbest-z-terenu-miasta-elblga-na-lata-2010--2032
http://www.grodzisk.pl/wymiana-i-utylizacja-azbestu.html
http://www.bip.um.krotoszyn.pl/?a=3312
http://bip.dobrzenwielki.pl/99/8868/program-usuwania-azbestu.html
http://www.gryfino.pl/umgryfino/chapter_59158.asp
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Działania edukacyjne i informacyjne 

 

Gminy i powiaty (JST), które chcą sprawnie i skutecznie realizować Program usuwania 

azbestu, powinny stale prowadzić działania edukacyjne i informacyjne skierowane  

do mieszkańców – właścicieli nieruchomości z azbestem. Poniżej znajdują  

się propozycje działań, które warto prowadzić w związku z realizacją Programu: 

 

Produkcja materiałów edukacyjno-informacyjnych 

 

Gmina ma możliwość pozyskania środków na działania edukacyjno-informacyjne  

oraz promocyjne, które mogłyby zachęcić mieszkańców do udziału w gminnej akcji 

usuwania wyrobów azbestowych. Środki na ten cel może uzyskać w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach Konkursu Azbest! 

organizowanego przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki. 

 

1. Produkcja materiałów edukacyjno-informacyjnych  

 ulotki: mogą to być ulotki zawierające kilka najważniejszych informacji w zakresie 

szkodliwości azbestu oraz możliwości nieodpłatnego pozbycia się wyrobów  

z własnej posesji. Powinny zawierać również dane teleadresowe gminy  

oraz kontakt do wydziału/komórki odpowiedzialnej za realizację Programu.  

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/finansowanie-usuwania-azbestu/#Konkurs%20Azbest
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 broszury: w broszurce można umieścić więcej informacji edukacyjnych niż na 

ulotce oraz przekazać szczegółowe dane dotyczące warunków przystąpienia do 

gminnej akcji usuwania azbestu. 

 plakaty: produkujemy taką ilość plakatów, aby starczyło do rozwieszenia ich  

w urzędach, instytucjach, tablicach informacyjnych znajdujących się w każdym 

sołectwie, w szkołach, przychodniach itp.  

 

Na plakacie można umieścić:  

 chwytliwe hasło promujące akcję usuwania azbestu 

 informacje o miejscach gdzie można otrzymać Deklarację przystąpienia do 

akcji usuwania azbestu oraz niezbędne formularze  

 dane teleadresowe gminy i wydziału odpowiedzialnego za usuwanie azbestu  

 logotypy/herby miasta/gminy, POKA 

 zdjęcia tematyczne, symbole związane z azbestem, np.:  

 

 

 

Do współpracy przy dystrybucji w/w materiałów warto zaangażować sołtysów,  

którzy zorientowani są do kogo te materiały powinny trafić. 
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2. Produkcja materiałów promocyjnych 

Przy okazji pozyskiwania środków na materiały edukacyjne warto spróbować 

zawnioskować o środki na produkcję drobnych upominków z tematycznym hasłem  

lub tematycznym logotypem. Gadżety zawsze cieszą się popularnością  

wśród mieszkańców podczas różnych akcji plenerowych lub eventów. 

 

3. Produkcja druków  

Warto zaprojektować i zlecić produkcję Deklaracji przystąpienia do akcji usuwania 

azbestu oraz druków ewentualnych załączników wymaganych do złożenia Deklaracji. 

Wielkość produkcji druków można określić na podstawie gminnej Inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest. 

 

 

DEKLARACJA przystąpienia do gminnej  

akcji usuwania azbestu 

 

Treść deklaracji powinna wynikać i być zgodna z obowiązującym w danej gminie 

Regulaminem udzielania dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest lub innym 

dokumentem o podobnym charakterze oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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Przykładowa DEKLARACJA 

przystąpienia do Programu Usunięcia Azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na rok 201….. 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

.............................................................................................................................  

Status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna /rodzaj/, jednostka organizacyjna, inne) 

............................................................................................................................. 

Adres do korespondencji: 

.......................................................................................................................... ... 

Telefon/email: 

.............................................................................................................................  

Miejsce występowania wyrobów azbestowych - adres: 

............................................................................................................................. 

Numer działki ewidencyjnej i obrębu ewidencyjnego: 

.............................................................................................................................  

Rodzaj zabudowy: 

.............................................................................................................................  
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Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby azbestowe 

(własność, współwłasność, użyczenie, najem, inne): 

.............................................................................................................................  

Informacja o wykorzystywanych wyrobach azbestowych: 

nazwa, rodzaj1): 

.............................................................................................................................  

Ilość (w kg, m2, m3, m.b. lub km): 

............................................................................................................................. 

Stan techniczny (stopień pilności I, II lub III - zgodnie z wykonaną „Oceną”2)): 

.............................................................................................................................  

Umiejscowienie wyrobów (np. dach, elewacja, osłony balkonowe, leje zsypowe, 

kondygnacja, inne): 

.............................................................................................................................  

Szacunkowy koszt usunięcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów: 

.............................................................................................................................  

Przewidywany termin usunięcia wyrobów azbestowych (wpisać miesiąc i rok): 

............................................................................................................................. 

 

..................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Objaśnienia: 
 
1) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 
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- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

- papier, tektura, 

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 
czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją 
włókien azbestu),  

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
 
2) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. 
Nr 162, poz. 1089)  

 

Uwagi: 

- wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta/Gminy ……………. w terminie do dnia ..…………r. 

- dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Miasto/Gmina …… otrzyma dotację na zadanie z zakresu 
usuwania azbestu ze środków…………………..  (np.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w………………. 

- złożona deklaracja nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. 

 

Poniżej znajdują się przykłady dokumentów,  

które mogą stanowić załączniki do Deklaracji: 

 
I. Osoby fizyczne: 

 Pisemna zgoda na realizację prac w zakresie usuwania azbestu, wyrażona przez 

wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje 

się azbest. 

 Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego 

wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji Programu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac. 

 Oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi,  

których nie opłaca Gmina, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją  

(Gmina opłaca ……..% kosztów, jednak nie więcej niż ………….. zł za tonę 
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usuniętych wyrobów azbestowych) – dot. osób fizycznych prowadzących  

w zgłaszanym obiekcie działalność gospodarczą. 

 Informacje o wyrobach zawierających azbest. 

 

II. Pozostałe podmioty: 

 Pisemna zgoda na realizację prac w zakresie usuwania azbestu, wyrażona przez 

wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje 

się azbest, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – kopię uchwały wspólnoty 

mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedmiotowych prac. 

 Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego 

wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których 

nie opłaca Gmina, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją (Gmina opłaca 

……..% kosztów, jednak nie więcej niż …………… zł za tonę usuniętych wyrobów 

azbestowych) - dot. podmiotów inne niż: gminne i powiatowe jednostki sektora 

finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy 

nieruchomości lokali mieszkalnych oraz organizacje społeczne. 

 Potwierdzenie przedłożenia Marszałkowi Województwa ………………………….. 

Informacji o wyrobach zawierających azbest. 

 

III. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (oprócz wymienionych  

w pkt I lub II, dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej): 

 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku,  

w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,  

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
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 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące  

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,  

na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza 

informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  

de minimis). 

 

IV. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność  

w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa (oprócz wymienionych w pkt I lub II, dodatkowo 

dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej): 

 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali  

w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 

obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  

w tym okresie, 

 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali 

w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,  

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej  

w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej  

przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 

publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się 

do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik  

do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych  
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przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie). 

 

Strona internetowa 

 

Do działań promocyjnych w Internecie można wykorzystać istniejącą stronę www 

gminy/powiatu i utworzyć podstronę poświęconą problematyce usuwania azbestu.  

Na takiej podstronie można zamieścić treści o charakterze edukacyjnym  

i informacyjnym: 

 informacja o szkodliwości azbestu, 

 najczęściej spotykane wyroby azbestowe, 

 zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 informacje o Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 (POKA) 

oraz najważniejsze akty prawne, 

 program usuwania azbestu przyjęty przez gminę/powiat, 

 obowiązki właścicieli nieruchomości z azbestem, 

 formularze Informacji o wyrobach zawierających azbest (formularz 

inwentaryzacyjny) oraz Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów azbestowych,  

 formularze Deklaracji przystąpienia do akcji wraz z ewentualnymi załącznikami, 

 materiały do pobrania ze strony internetowej (np.: poradniki, ulotki, plakaty, 

materiały dla nauczycieli, scenariusze lekcji itp.), 

 informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na usunięcie 

wyrobów azbestowych, w tym:  

 

1) terminy przyjmowania zgłoszeń o dofinansowanie,  

2) zasady przeprowadzanego naboru oraz dokumenty programowe,  

3) potrzebne formularze do pobrania lub/i podane miejsce do ich odebrania,  

http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/ocena-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.html
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4) dane kontaktowe do osoby udzielającej informacji (dane teleadresowe, kontakt 

mailowy do punktu informacyjnego). 

Dodatkowym atutem będzie zamieszczenie na stronie głównej gminy/powiatu 

elektronicznego bannera, który będzie przekierowywał na podstrony poświęcone 

tematyce azbestu oraz do punktu informacyjnego. 

 

Gminny/powiatowy punkt informacyjny dla mieszkańców 

 

Osoba odpowiedzialna w gminie/powiecie za wdrażanie Programu usuwania azbestu 

będzie udzielała osobiście, telefonicznie i mailowo konsultacji mieszkańcom w zakresie: 

 szkodliwości azbestu oraz właściwego postępowania z wyrobami 

azbestowymi, 

 obowiązków prawnych związanych z użytkowaniem wyrobów  

azbestowych – przede wszystkim Informacji o wyrobach zawierających 

azbest (formularz inwentaryzacyjny) oraz Oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych  

 możliwości pozyskania środków na usunięcie wyrobów azbestowych, 

 prawidłowego wypełniania dokumentów związanych z dofinansowaniem 

(Deklaracji przystąpienia do akcji usuwania azbestu, załączników do deklaracji 

oraz dokumentów rozliczeniowych). 

http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/ocena-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/ocena-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.html
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Eventy i akcje informacyjne 

 

 „Drzwi otwarte” – akcja konsultacji bezpośrednich z mieszkańcami wg przyjętego 

harmonogramu, np. w miesiącu styczniu, kiedy to mieszkańcy powinni składać 

coroczne Informacje o wyrobach zawierających azbest 

 Punkt informacyjny podczas plenerowych imprez gminnych/powiatowych:  

1) dystrybucja ulotek, poradników, materiałów promocyjnych itp. 

2) pomoc w wypełnianiu dokumentów: przede wszystkim Informacji o wyrobach 

zawierających azbest (formularz inwentaryzacyjny) oraz Oceny stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych 

 informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na usunięcie 

wyrobów azbestowych, w tym:  

1) zasady udzielania dofinansowania,  

2) pomoc w wypełnianiu Deklaracji przystąpienia do akcji usuwania azbestu 

3) pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu załączników do Deklaracji. 

4) pomoc w wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych,  

5) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację Programu usuwania 

azbestu w gminie. 

 

Spis stron internetowych zawierających informacje o azbeście 

  

Ministerstwo Rozwoju 

Baza Azbestowa 

Federacja Zielonych GAJA 

http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/ocena-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.html
http://mr.bip.gov.pl/azbest/ocena-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.html
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
http://www.bezazbestu.eu/

