Regulamin udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na zadania z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego z udziałem
środków udostępnionych przez NFOŚiGW
na rok 2017

§1
1.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” ustala, z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW, zasady,
na podstawie których następuje dofinansowanie realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku.

2.

Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej „Funduszem” i odbywa się w formie dotacji ze środków
ww. Funduszu oraz ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW”, zwanego
dalej Programem.
§2
Warunki ubiegania się o dofinansowanie

1.

Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego,
zwanych dalej „Jednostkami” lub „JST”, na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust.1, a za ich pośrednictwem
innym podmiotom (ostatecznym odbiorcom).

2.

O udzielenie dofinansowania mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają przyjęty uchwałą rady JST program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest.

3.

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, o których mowa w ust. 2.

4.

Realizacja zadań objętych wnioskami składanymi w oparciu o Regulamin nie może trwać dłużej, niż do dnia
15.10.2017 r. który stanowi ostateczny termin osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego. Wypłata środków
następować będzie z uwzględnieniem wysokości kwot znajdujących się w puli środków określonych na 2017 rok,
wskazanych w § 4 pkt 1 Regulaminu.

5.

Przy udzielaniu dofinansowania ostatecznym odbiorcom, dotowana jednostka samorządu terytorialnego uwzględnia
przepisy dotyczące warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu
odbiorcy, zobowiązanemu do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji
innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy, jest JST.

6.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy zadania zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych, a gdy nie znajduje ona zastosowania, wyboru wykonawcy zadania należy
dokonać z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości.

7.

Wykonawcy dokonujący usunięcia i unieszkodliwienia azbestu winni posiadać, wymagane przepisami prawa,
zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. Przed rozpoczęciem prac
(w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających
na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, jeśli
zakres zadania obejmuje również demontaż wyrobów zawierających azbest) - zgodnie z § 6 ust. 2 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 § 1 ust. 1 pkt. 4 lit.
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 162 poz. 1089).
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8.

Dofinansowanie nie będzie udzielane na zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku.
§3
Ogłoszenie regulaminu i nabór wniosków

1.

Niniejszy Regulamin podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Funduszu www.zainwestujwekologie.pl.

2.

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.

3.

Nabór wniosków trwa do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
§4
Pula środków, wysokość dofinansowania i kwalifikacja kosztów zadań

1.

Na realizację Programu w latach 2015-2017 WFOŚiGW w Łodzi zabezpiecza własne środki finansowe – w wysokości
min. 35% łącznych kosztów kwalifikowanych zadań zgłoszonych do Programu oraz środki udostępnione przez
NFOŚiGW w kwocie łącznej do 1.594.933,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset trzydzieści trzy złote) rozłożone na lata 2015-2017. Na rok 2017 środki kształtują się następująco:
Rok:

2017

Dotacja NFOŚiGW:

590.299,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:
2.

3.

4.

nie mniej niż 409.100,00 zł

Kwota dofinansowania zadania w formie dotacji wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych, przy czym
dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do 45 % tych kosztów ale nie więcej niż 400 zł za 1 Mg
wyrobu zawierającego azbest.
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego
i ekologicznego tj. dotyczące demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania, zgodnie z programami
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W kosztach całkowitych zadania nie uznaje się kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów
związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.
§5
Rozliczenie zadania

1. Zasady rozliczania przyznanych środków określa umowa o dofinansowanie oraz „Instrukcja rozliczania kosztów
zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi”, przy czym Wnioskodawcy powinni do rozliczenia
przedstawić zapłacone faktury.
2. Do rozliczenia dofinansowania pod względem uzyskanego efektu ekologicznego zadania, Wnioskodawcy powinni
przedstawić następujące dokumenty:
1) sprawozdanie końcowe z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i podaniem masy odpadów
unieszkodliwionych (Mg);
2) karty przekazania odpadów na składowisko;
3) świadczenie JST, iż:
a) wykonawca posiada uprawnienia na prace na danym terenie i na transport odpadów azbestowych;
b) prace były wykonywane przez wykonawcę zgodnie z rozporządzeniami, o których mowa w § 2 ust. 7
Regulaminu, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznym;
c) wykonawca złożył pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
3. Ponadto dla potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego, należy przedłożyć do WFOŚiGW w Łodzi:
1) dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) – jeśli dotyczy;
2) opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram prac;
3) kserokopię Protokołu odbioru z podpisem Zamawiającego (oryginał do wglądu).
4. NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi uprawnione są do wspólnej kontroli dofinansowanych zadań.
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§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania pomocy finansowej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”, „Katalog kwalifikacji
kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”, „Procedury udzielania dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Łodzi", „Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW
w Łodzi” obowiązujące w roku, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, inne dokumenty wewnętrzne
Funduszu oraz Program priorytetowy nr 5.7.1 NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW”.
2. WFOŚiGW w Łodzi może odstąpić od ustanawiania zabezpieczeń dla jednostek samorządu terytorialnego, jeśli
wypłata dotacji, zgodnie z zapisami umowy, następuje po rozliczeniu przez Fundusz kosztów całkowitych zadania
oraz po udokumentowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu.
4. O zmianach w postanowieniach Regulaminu decyduje Zarząd Funduszu.
Załączniki:
- Program priorytetowy NFOŚiGW „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW”.
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