
Załącznik do uchwały nr 002/35/18 
Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze 

z dnia 19.04.2018 roku 

Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską 

żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 10 sierpnia 2017 r. 
przy udziale środków NFOŚiGW w roku 2018 

 
Uszczegółowienie „Zasad dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przy udziale środków NFOŚiGW 
udostępnionych w ramach Programu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest”, przyjętych Uchwałą Nr 000/54/17 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia 22.12.2017 r.  

 
1. WFOŚiGW w Zielonej Górze będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierających azbest w oparciu o: 

 umowę z NFOŚiGW o udostępnienie środków w ramach Programu pn.: „SYSTEM – 
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów 
zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,  

 plan działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze na rok 2018,   

 aktualnie obowiązujące „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze”. 

2. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się gminy: 

 posiadające gminny program usuwania azbestu przyjęty przez radę gminy, 

 na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 

 na obszarze których wystąpiła klęska żywiołowa lub zdarzenia noszące znamiona 
klęski żywiołowej po dniu 10 sierpnia 2017 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego 
znak PS-I.9421.2.204.2017.Tozi z dnia 05.01.2018 r., stanowiącym załącznik nr 1, 

3. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
ubiegającej się o dofinansowanie. 

4. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wszystkie nieruchomości z terenu gminy bez względu na ich 
formę własności. 

5. Podstawą ubiegania się o udzielenie dofinansowania jest złożenie przez gminę wstępnego wniosku 
o dofinansowanie w WFOŚiGW w Zielonej Górze w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Złożenie 
wniosku wstępnego następuje po oszacowaniu przez gminę zakresu i kosztu przedsięwzięcia na 
podstawie uzgodnień z właścicielami posesji, którzy dokonali usunięcia materiałów zawierających 
azbest w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. oraz zamierzającymi go usunąć w 
ramach niniejszego Programu. 

        Po przyjęciu wniosku do planu działalności Funduszu, gmina zostanie zawiadomiona pismem, 
w którym będzie podana maksymalna kwota i forma dofinansowania. 

6. Dla przedsięwzięć zrealizowanych po dniu 10 sierpnia 2017 r. do dnia 31.01.2018 r. gmina 
dokonuje rozliczenia z właścicielem nieruchomości, na której wyroby zawierające azbest zostały 
zdemontowane lub zdemontowane, przetransportowane i zutylizowane na składowisku odpadów 
niebezpiecznych na podstawie przedłożonych przez właściciela nieruchomości dokumentów: 

1) protokół odbioru prac wykonanych na nieruchomości podpisany przez właściciela 
nieruchomości, 

2) faktura za wykonane usługi, 



3) potwierdzenie zapłaty na rzecz wykonawcy, 
4) karty przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów 

niebezpiecznych. 
7. Dla przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2018 Gmina wybiera wykonawcę całego 

przedsięwzięcia, posiadającego odpowiednie uprawnienia (wg rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  - Dz.U. Nr 71 poz. 649) na 
wykonywanie prac na danym terenie i na transport odpadów niebezpiecznych. Wybrany 
wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do 
przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Gmina zawiera umowę 
z wybranym wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. 

8. Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie 
w umowie z Funduszem, jest dzień 31 sierpnia 2018 r., w którym następuje realizacja zadania 
oraz jego dofinansowanie. 

9. Udokumentowanie efektu ekologicznego następuje na podstawie kart przekazania odpadów 
na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Za termin 
uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko 
uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów. 
Udokumentowanie uzyskania efektu rzeczowego następuje na podstawie protokołów odbioru 
końcowego zadania podpisanego pomiędzy: 

1) gminą i wykonawcą, w którym gmina potwierdzi m.in. odbiór kart przekazania odpadów, 
w przypadku zadań planowanych do realizacji w roku 2018, 

2) właścicielem nieruchomości i wykonawcą, w przypadku zadań zrealizowanych w okresie 
od 11 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

Data podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego przyjmowana jest za datę zakończenia 
zadania. 

10. Po zakończeniu zadania, jednak nie później niż do 10 września 2018 r., należy przygotować i 
złożyć ostateczny wniosek do Funduszu wg obowiązującej procedury (odpowiedni formularz 
wniosku oraz załączniki, zgodnie z wykazem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o  
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, składanego  do  WFOŚiGW w  Zielonej  
Górze  przez Gminę, dostępnym na stronie internetowej Funduszu). Wniosek powinien być 
przygotowany w oparciu o rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z faktur za 
zrealizowane usługi (w przypadku realizacji zadania przez właściciela nieruchomości) lub umowy 
z wykonawcą (w przypadku realizacji zadania przez gminę). Na podstawie kart przekazania 
odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych należy określić ilości odpadów, które zostały 
unieszkodliwione w ramach przedsięwzięcia.  

       Zadanie musi mieć zapewnione zbilansowane finansowanie kosztów. 
11. Po dostarczeniu do Funduszu kompletnego wniosku następuje jego ostateczna weryfikacja, 

przyznanie dofinansowania i podpisanie umowy dotacji. 
12. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz następuje na zasadzie refundacji kosztów 

kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięcia na podstawie następujących 
dokumentów: 
- faktur i rachunków, 
- potwierdzenia zapłaty za przedstawiane do refundacji dowody księgowe, 
- zbiorczego zestawienia kart przekazania odpadów wg wzoru przygotowanego przez Fundusz 

(w formie papierowej i elektronicznej). 
13. Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli 

nieruchomości oraz przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie. Kwota dotacji 
nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg 
unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. 



14. Wypłata środków na podstawie zawartej umowy dotacji nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 
2018 roku, chyba że umowa dotacji stanowi inaczej. 

15. W razie wystąpienia konieczności pozyskania dodatkowych środków, dla pełnego zbilansowania 
kosztów realizacji zadania, możliwe jest uzyskanie pożyczki ze środków statutowych Funduszu 
na ogólnych zasadach.  

16. W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych na realizację Programu, WFOŚiGW 
może zorganizować dodatkowy nabór wniosków, o którym poinformuje na swojej stronie 
internetowej. 

 
UWAGA: Planowany efekt ekologiczny należy podać w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających 
azbest stosując odpowiedni przelicznik (w Mg/m2). Osiągnięty efekt ekologiczny podany jako masa 
unieszkodliwionych odpadów (w Mg) będzie rozliczany w oparciu o karty przekazania odpadów i faktury 
(lub inne dokumenty księgowe). 
 
Załącznik: Pismo Wojewody Lubuskiego znak PS-I.9421.2.204.2017.Tozi z dnia 05.01.2018 r. 
 


