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REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW 

w ramach Programu priorytetowego  

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 

1. Cel programu 

Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na terenie województwa 

mazowieckiego. 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest; 

4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

oraz pozostałe przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej; 

5) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032; 

6) Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego; 

7) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

8) Umowa udostępnienia środków na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu 

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 

3. Terminy, forma i miejsce składania wniosków 

1) Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania ustalonej alokacji środków. 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie wniosku wraz z załącznikami zgodnie ze wzorami 

dostępnymi na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl. 

2) Termin składania wniosków o dofinansowanie ustala i ogłasza Zarząd Funduszu. Ogłoszenie  

o naborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej Funduszu. 

3) Wnioski o dofinansowanie (w tym załączniki) będące dokumentami opatrzonymi podpisem 

należy dostarczyć do siedziby Biura WFOŚiGW w Warszawie do dnia zakończenia naboru  

do godziny 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku  

do Funduszu. 

4) Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

4.1. Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem) 

Jednostki samorządu terytorialnego – gminy działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów 

budowlanych. 

4.2. Forma dofinansowania 

Dotacja. 

4.3. Intensywność dofinansowania 

1) W formie dotacji, zastrzeżeniem ppkt 2 wynosi odpowiednio: 

a) do100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500, 

b) do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000, 
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c) do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000 

- z tym, że kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta w danym naborze nie może 

przekroczyć 50 000,00 zł. 

2) Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych 

klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 

(konieczne jest wówczas potwierdzenie przez wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub 

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej). 

4.4. Warunki dofinansowania 

1) Fundusz dofinansowuje zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego. 

2) Fundusz dofinansowuje zadania zlokalizowane na terenie gminy, w której została 

przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 

3) Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania zlokalizowane na terenie gminy posiadającej 

aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim zgodne, z 

zastrzeżeniem pkt 4.5. ppkt 2. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu 

programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku 

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

4) Dofinansowanie może być przyznane, o ile wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku 

wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, 

stanowiących przychody Funduszu, a także gdy wywiązuje się z zobowiązań względem 

Funduszu. 

5) Fundusz udziela dofinansowania po udokumentowaniu przez wnioskodawcę zbilansowania 

kosztów realizacji przedsięwzięcia. 

6) Fundusz nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie złożonych po zakończeniu zadania. 

7) Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

8) W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną jest ono udzielane zgodnie  

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

9) Dofinansowaniu podlega unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, dla których 

wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządził i złożył marszałkowi województwa lub 

odpowiednio prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi - informację o wyrobach 

zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia  

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest. 

10) Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, w przypadkach określonych  

w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno  

– budowlanej. 

11) Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez 

firmę posiadającą stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest. 

12) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji. 

13) W uzasadnionych przypadkach, kiedy różnica pomiędzy założonym w umowie efektem 

ekologicznym i zakresem rzeczowym, a rzeczywiście osiągniętym/wykonanym jest mniejsza 

lub równa 10 % wskaźnika, opisanego w karcie efektu ekologicznego, Zarząd Funduszu może 

uznać, iż efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty.  

4.5. Rodzaje przedsięwzięć 
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1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest; 

2) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami 

noszącymi znamiona klęski żywiołowej. 

5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

5.1. Koszt kwalifikowany – koszt przedsięwzięcia niezbędny do jego realizacji oraz 

uzyskania określonego efektu ekologicznego: 

1) Koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, 

przy czym kwalifikowane koszty jednostkowe przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem nie 

mogą przekroczyć: 

a) 600 zł za Mg za demontaż odpadów zawierających azbest wraz z pozostałymi 

czynnościami prowadzącymi do ich unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie, 

b) 400 zł za Mg za czynności prowadzące do unieszkodliwienia odpadów zawierających 

azbest (bez dokonywania ich demontażu)wraz z ich unieszkodliwieniem. 

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

ponoszony na realizację przedsięwzięcia, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub 

odzyskania na mocy odrębnych przepisów. 

5.2. Koszt niekwalifikowany – koszt, którego poniesienie związane jest z realizacją 

przedsięwzięcia i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu.  

Koszty niekwalifikowane stanowią koszty niewymienione w pkt 5.1., w szczególności 

wykonanie nowych pokryć dachowych oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji 

dachu. 

6. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

6.1. Kryteria dostępu 

1) Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany dalszej 

ocenie. 

2) Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 
Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.   
2. Wniosek jest kompletny prawidłowo wypełniony, podpisany  

i parafowany, posiada wymagane załączniki. 

  

3. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 

formie.  

  

4. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 

priorytetowym. 

  

5. Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”.   

6. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem 

złożenia wniosku. 

  

7. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne  

z programem priorytetowym. 

  

8. Pełne zbilansowanie przedsięwzięcia.   
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7. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1) O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa  

w punkcie 6 

2) Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie  

i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wnioskodawca zostanie  

o tym fakcie poinformowany pisemnie (drogą pocztową), faksem lub mailem wraz z podaniem 

terminu dostarczenia do Biura Funduszu dokumentów. 

3) Dopuszcza się złożenie uzupełnienia lub wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie na wezwanie 

Funduszu. Dokumenty uzupełniane bez wezwania Funduszu do ich złożenia mogą być brane 

pod uwagę w uzasadnionych przypadkach. 

4) W przypadku dokonania przez wnioskodawcę uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie, wniosek o dofinansowanie jest poddawany ponownej ocenie pod 

względem zgodności z kryteriami dostępu. 

5) W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub niezłożenia wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

6) Od decyzji Funduszu, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku do właściwego 

organu Funduszu o powtórne rozpatrzenie sprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania z Funduszu pisemnej informacji o decyzji Funduszu. 

Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożony wniosek wymaga 

uzasadnienia. Wniosek, który wpłynął do Funduszu po upływie 14 dni od daty doręczenia 

wnioskodawcy pisemnej informacji o decyzji Funduszu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

8. Warunki uruchomienia dofinansowania 

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez beneficjenta dokumentów, zgodnie  

z instrukcją rozliczenia raty dotacji dostępną na stronie internetowej Funduszu. Termin na złożenie 

rozliczenia transz przyznanego dofinansowania zostanie określony w umowie z Funduszem.  

9. Wskaźniki efektu ekologicznego 

Masa odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwiania [Mg]. 

10. Postanowienia końcowe  

1) Podstawą do końcowego rozliczenia się z Funduszem jest złożenie przez beneficjenta  

w terminie wskazanym w umowie rozliczenia końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy  

z Funduszem oraz instrukcją rozliczenia końcowego dostępną na stronie internetowej Funduszu. 

2) Wnioski o przesunięcie terminów określonych w umowach dostarczone przez beneficjentów do 

siedziby Biura WFOŚiGW w Warszawie po upływie tych terminów mogą zostać rozpatrzone 

negatywnie, z uwagi na dostarczenie wniosków po upływie terminów określonych w umowach. 

3) Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy z Funduszem, w tym dotyczące rozliczenia 

transz i rozliczenia końcowego zadania należy dostarczyć do siedziby Biura WFOŚiGW  

w Warszawie. 

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie” obowiązujące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5) Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień regulaminu rozstrzyga Zarząd 

Funduszu. 

6) Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego oznacza akceptację 

postanowień niniejszego regulaminu. 


