PROGRAM PRZEZNACZANIA ŚRODKÓW
WFOŚIGW W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwany dalej
WFOŚiGW, działając w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz. 150 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.),
3. Ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
4. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015” z 15 października 2007 roku - Załącznik nr 23 Program usuwania wyrobów zawierających azbest ustanowiony Uchwałą Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Nr 164/2007 z dnia 15.10.2007 r.,
5. „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” przyjęty w dniu
14.07.2009 r. przez Radę Ministrów,
6. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”,
przyjął Uchwałą Rady Nadzorczej nr 201/11 z dnia 21.12.2011 roku „Program przeznaczania
środków WFOŚiGW na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, o następującej treści:
§1
Program określa szczegółowe procedury przyznawania dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu.
§2
Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania dla zadań związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu składa wniosek na aktualnie obowiązujących
drukach WFOŚiGW odpowiednich dla rodzaju beneficjenta.
§3
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu
terytorialnego jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest”.
§4
Kompletne wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności złożenia
do czasu wyczerpania środków wydzielonych w planie finansowym na ochronę ziemi na dany
rok.
§5
1. Zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu będą dofinansowane
w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.
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a.
b.
c.
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3.

Koszty kwalifikowane stanowią:
koszt demontażu płyt azbestowych;
koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia;
koszt unieszkodliwienia azbestu;
koszt zbiórki azbestu.
Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć
dachowych.

§6
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik
sporządził i złożył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz.
31 z 2011 r.).
§7
1. Beneficjentami środków WFOŚiGW mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz
jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej,
a także związki celowe tych osób.
2. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają
wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania (na formularzu obowiązującego
wniosku).
3. Osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzące działalności
gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia przez gminę jednego wniosku obejmującego
zarówno obiekty stanowiące własność osób fizycznych jak i obiekty będące
własnością gminy.
§8
1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele
budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji
architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane
z zakresem wykonywanych prac.
2. Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane
przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać wyboru
wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).
§9
1. Wypłata środków odbywa się w ramach umów cywilno - prawnych po złożeniu przez
wnioskodawcę następujących dokumentów:
a. dokumentów finansowych (faktury/rachunki) wraz z protokołem odbioru prac
potwierdzającym wykonanie zadania;
b. oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
Strona 2 z 4

i sanitarnych, (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649
z późn. zm.).

1.
2.
a.
b.

§ 10
Po zakończeniu zadania beneficjent przedkłada rozliczenie końcowe (zgodnie
z obowiązującym wzorem w WFOŚiGW).
Jako potwierdzenie wykonania zadania oraz osiągnięcia zakładanych efektów
ekologicznych i rzeczowych beneficjent zobowiązany jest przedłożyć m.in.:
kserokopie kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich
unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych;
pozostałe faktury/rachunki wraz z kopiami przelewów, jeśli nie były dołączone do
rozliczenia transz dofinansowania.

§ 11
1. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu
na terenie województwa mazowieckiego w ramach trybu nadzwyczajnego.
2. Tryb nadzwyczajny stosowany jest dla zadań z zakresu unieszkodliwiania azbestu
związanych z usuwaniem skutków działania żywiołów.
3. Pomoc otrzymana w ramach trybu nadzwyczajnego będzie udzielana w formie dotacji
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.
4. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego
zobowiązany jest do przedstawienia protokołu poświadczającego poniesienie szkód
wywołanych działaniem żywiołu potwierdzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta
miasta/starostę właściwego dla obszaru gminy/miasta/powiatu, na którym realizowane
jest przedmiotowe zadanie.
§ 12
1. W ramach rozliczenia środków przyznanych w trybie nadzwyczajnym będą również
uwzględniane faktury/rachunki obejmujące koszty kwalifikowane, które zostały
wystawione przed datą podjęcia decyzji przez Zarząd o przyznaniu dofinansowania jednakże po dniu wystąpienia działania żywiołu i nie zostały objęte wypłatą
odszkodowania od ubezpieczyciela.
2. Ubieganie się o dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego może odbywać się
w okresie 6 miesięcy od daty wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia
spowodowanego działaniem żywiołu.
§ 13
1. WFOŚiGW udzielając dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego może
zastosować uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków tj.:
a. podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków
działania żywiołów może nastąpić po złożeniu: wypełnionego wniosku
szczegółowego o dofinansowanie (bez pozostałych załączników), dokumentów
formalnoprawnych powołujących władze gminy/miasta/powiatu oraz protokołu
poświadczającego poniesienie szkód wywołanych działaniem żywiołu (o którym
mowa w § 11 ust. 4);
b. pozostałe dokumenty będące załącznikami do wniosku, a wymagane przez
WFOŚiGW należy złożyć przed wypłatą środków dotacyjnych;
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c. w przypadku braku możliwości skompletowania załączników do wniosku przed
wypłatą środków dotacyjnych dopuszcza się złożenie brakujących dokumentów
na etapie składania rozliczenia końcowego zadania (decyzję podejmuje wówczas
Zarząd WFOŚiGW na wniosek beneficjenta);
d. zabezpieczeniem wywiązania się beneficjenta starającego się o dofinansowanie
w ramach trybu nadzwyczajnego stanowi weksel ni blanko wraz z deklaracją
wekslową.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem” stosowane będą „Zasady
udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i pożyczek” obowiązujące na dzień podjęcia decyzji
o dofinansowaniu.
§ 15
W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację zadania z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu Wnioskodawca zobowiązany będzie do promowania WFOŚiGW
poprzez zamieszczenie informacji o uzyskanym dofinansowaniu.
§ 16
Data obowiązywania 01.01.2012 r.
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