PROGRAM PRIORYTETOWY
Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego
2017-2018
1.

Podstawa prawna wprowadzenia Programu i inne regulacje prawne związane z realizacją zadań
objętych Programem
1.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska .
1.2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1.3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest .
1.4. Program oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty Uchwałą Nr 39/2010 Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
1.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
1.6. Rozporządzenie 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.
1.7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym .

2.

Cel Programu
Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.

3.

Okres wdrażania Programu
3.1. Wdrażanie Programu: 2017 r.
3.2. Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 roku.

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu
Ilość wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia [Mg]:
4.

Rok

2017 - 2018

Ilość wyrobów zawierających azbest [Mg]

1.000

5. Budżet Programu
Pula środków na realizację Programu wynosi 600.000,00 zł. Planowane wykonanie budżetu
w poszczególnych latach realizacji Programu przedstawia poniższa tabela:
Razem
Rok
2017
2018
w latach
Pula środków
600.000,00
do rozdysponowania [zł]
Planowane wypłaty
środków [zł]

500.000,00

-

600.000,00

100.000,00

600.000,00
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6. Nabór wniosków
6.1. Wnioski składane są w siedzibie Funduszu.
6.2. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30września 2017 roku lub
do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana
jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu).
7. Zasady udzielania dofinansowania
7.1. Forma dofinansowania
Dotacja
7.2. Beneficjenci
Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, z których
będą usunięte wyroby zawierające azbest, położonych na obszarze województwa łódzkiego,
którzy nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania
wyrobów zawierających azbest.
7.3. Koszty kwalifikowane:
7.3.1. koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków nie
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na
nieruchomości Beneficjenta.
7.3.2. koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio
z budynków o których mowa w pkt. 7.3.1 i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta.
7.3.3. w szczególności do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione na: demontaż
z budynków wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, załadunek oraz
transport, rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie
metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.
7.4. Koszty niekwalifikowane:
7.4.1. koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej
konstrukcji dachu.
7.5. Intensywność dofinansowania
7.5.1. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań,
o których mowa w pkt. 7.3.1 z zastrzeżeniem pkt. 7.5.3.
7.5.2. Dotacja nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań,
o których mowa w pkt. 7.3.2 z zastrzeżeniem pkt. 7.5.3.
7.5.3. Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów
zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu nie może przekroczyć 600,00 zł za 1 Mg.
7.6. Warunki dofinansowania
7.6.1. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą
podjęcia przez Fundusz decyzji o udzieleniu dofinansowania;
7.6.2. Przy udzielaniu dofinansowania Fundusz bierze pod uwagę zgodność dofinansowania
z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
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7.6.3. Środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo na zasadzie
refundacji, na podstawie wystawionych rachunków lub faktur za realizację prac zgodnych
z zawartą Umową dotacji.
7.6.4. Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań współfinansowanych ze środków
publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.
7.6.5. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do:
7.6.5.1. dokonania wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej
konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy;
7.6.5.2. przedstawienia Funduszowi oświadczenia dotyczącego wyboru wykonawcy
zadania z co najmniej trzech złożonych ofert.
8. Etapy realizacji dofinansowania
8.1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone
przez ten organ lub uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (o ile są one wymagane) oraz
rynkowe oszacowanie kosztów planowanych prac;
8.2. Złożenie w Funduszu, wniosku o udzielenie dotacji na obowiązujących w danym roku
wdrażania Programu i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach;
8.3. Kontrola wstępna zadania przeprowadzona przez pracownika Funduszu;
8.4. Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji;
8.5. Zrealizowanie zadania tj. osiągnięcie przez Beneficjenta efektu rzeczowego i ekologicznego
oraz przedłożenie w Funduszu faktur lub rachunków na udokumentowanie wykonanych prac,
zgodnie ze złożonym wnioskiem;
8.6. Zawarcie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem i Funduszem w terminie nie dłuższym niż
do dnia 31 grudnia 2017 r. Po upływie ww. terminu uchwała traci moc.
8.7. Wypłata przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na rachunek Beneficjenta.
9. Efekty rzeczowe i ekologiczne
9.1. Efektem rzeczowym będzie ilość wyrobów zawierających azbest przekazanych do
unieszkodliwienia. Przyjmuje się, iż wykonanie zakresu rzeczowego przez Beneficjenta,
przewidzianego w umowie jest równoznaczne z osiągnięciem efektu ekologicznego.
9.2. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie efektów rzeczowego i ekologicznego,
uprawniającymi do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji) są: karta przekazania
odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych, oświadczenie Wykonawcy złożone po
zakończeniu prac o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usunięciu wyrobów
zawierających azbest, oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganych prawem
uprawnień w zakresie usuwania i transportu wyrobów zawierających azbest.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na
podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10.2. W przypadku gdy udzielenie dotacji stanowić będzie pomoc publiczną Beneficjentowi, który
jest rolnikiem, zostanie wystawione zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
10.3. Wykonanie prac należy zlecić Wykonawcy posiadającemu stosowne, wymagane prawem
uprawnienia w zakresie usuwania i transportu wyrobów zawierających azbest.
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie:
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10.4.1. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
10.4.2. Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
10.4.3. Instrukcja rozliczania kosztów zadania.
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu

Słowniczek użytych pojęć:
1) Beneficjent – osoba wskazana we wniosku o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
dla której została podjęta decyzja o dofinansowaniu, i która jest stroną umowy o dofinansowanie;
2) Efekt ekologiczny – suma korzyści dla środowiska wynikających z realizacji zadania tj. usunięcia ze
środowiska wyrobów zawierających azbest;
3) Efekt rzeczowy – ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest [Mg];
4) Fundusz, WFOŚiGW w Łodzi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi;
5) Wykonawca – podmiot, któremu Beneficjent zlecił wykonanie usługi polegającej na usunięciu
i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, posiadający stosowne,
wymagane prawem uprawnienia w tym zakresie.
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