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Załącznik do uchwały Nr 895/2015 Zarządu 

WFOŚiGW w Lublinie z dnia 30 października 2015 r. 

 

 

Regulamin udzielania dotacji  na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków   

WFOŚiGW w Lublinie oraz  NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego  

NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest” na lata 2016-2017” 

 
 

§1. WFOŚiGW w Lublinie udziela  jednostkom samorządu terytorialnego  zwanych dalej 

j.s.t. dotacji na usuwanie  wyrobów zawierających azbest w oparciu o: umowę z 

NFOŚiGW, „Plan rzeczowo-finansowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie” na 

dany rok oraz  obowiązujące „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”. 

 

§2. Dotacje będą udzielane na przedsięwzięcia ujęte w lokalnym  planie usuwania azbestu 

uchwalonym przez  radę właściwej j.s.t., w oparciu o sporządzoną przez tę jednostkę 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 

 

§3. Dotacje będą udzielane j.s.t. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz z obiektów własnych  

j.s.t. 

 

§4. Na realizację programu w danym roku kalendarzowym WFOŚiGW w Lublinie 

zabezpiecza  środki finansowe w  kwocie nie mniejszej niż środki udostępnione w formie 

dotacji przez NFOŚiGW. 

 

§5. 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.  

 

§6. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem 

nowego pokrycia dachowego. 

 

§7. Do projektu  mogą przystąpić te j.s.t.,  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, zgodnie z  

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31).  

 

§8. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które we 

własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia 

wyroby zawierające azbest. 
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§9. Udział j.s.t. w innym projekcie finansującym koszty demontażu, transportu i usuwania 

wyrobów zawierających azbest nie wyklucza możliwości uczestnictwa w niniejszym 

programie pod  warunkiem udokumentowania, że zakresy prac podjętych w obu 

projektach nie pokrywają się. 

 

§10. Procedura przyjmowania  wniosków oraz przygotowywania i zawierania umów: 

 

1/ przed złożeniem wniosku j.s.t. powinna rzetelnie oszacować zakres i  koszt prac, które 

będą wykonane w danym roku. Należy również określić planowany efekt ekologiczny (w 

Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest); dane te należy uzyskać drogą wstępnego 

naboru  wniosków (zgłoszeń) od mieszkańców gminy oraz starannej oceny zakresu prac 

dot. usuwania azbestu w obiektach własnych; 

 

2/ wypełniony „Wniosek o dotację ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW 

na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego  

NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest” na lata 2016-2017” należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego realizację zadania (formularz  wniosku stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu); 

 

3/ na złożony wniosek  j.s.t. 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; 

 

4/ po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, j.st.t. powinna wybrać wykonawcę zadania w 

trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), posiadającego uprawnienia na prace na danym terenie  

i na transport odpadów, określone w rozporządzeniu 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 ze zm.);   

 

5/ po podpisaniu umowy z wykonawcą, złożony do WFOŚiGW w Lublinie  wniosek 

powinien zostać zweryfikowany z uwzględnieniem wstępnie przyznanej kwoty dotacji, 

warunków umowy z wykonawcą, pisemnych umów z podmiotami zamierzającymi 

wymienić dachy (niezbędne jest sprawdzenie czy mają prawo do dysponowania obiektem, 

czy zgłoszono do właściwego starosty prace niewymagające pozwolenia na budowę lub 

uzyskano stosowne decyzje budowlane), celem określenia ilości odpadów, które będą 

unieszkodliwione w danym roku, kosztów i zbilansowania środków finansowych; 

 

6/ zweryfikowany wniosek należy złożyć wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 

zawarcia umowy (w tym wykaz nieruchomości, z których będzie usuwany azbest  

w ramach umowy z WFOŚiGW w Lublinie); 

 

 7/ po dostarczeniu przez wnioskodawcę  kompletu dokumentów Zarząd Funduszu 

podejmie uchwałę w przedmiocie  udzielenia dotacji,  po czym nastąpi podpisanie umowy 

dotacji;  

 

8/ w rozliczeniu nie będą uwzględniane prace wykonane przed terminem podjęcia przez 

Zarząd uchwały o udzieleniu dotacji.  
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§11.  W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, WFOŚiGW w Lublinie 

może zorganizować nabór nowych wniosków w trybie korekty „Planu rzeczowo-

finansowego dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie”.  

 

§12. W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki 

samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do 

ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej 

ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy  

z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego 

pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego. 

 

 

 
 

Załącznik Nr 1 – Wniosek o dotację ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW na 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w ramach programu 

priorytetowego  NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i 

gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest” na lata 2016-2017” (Formularz wniosku dla jednostek samorządu 

terytorialnego). 

 

 

 


