
            
UCHWAŁA Nr 000/03/20 

 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 2020 roku  
 
w sprawie zmiany Zasad dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć 
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest przy udziale środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu priorytetowego  
pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 
2019 – 2023. 
 
Działając na podstawie: 
1) ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze,  
2) ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,  
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 
4) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 
5) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2119 ze zm.), 
6) „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” przejętego Uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 

14 lipca 2009 roku, 
7) Uchwały Rady Ministrów Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 roku w sprawie „Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2014” (M.P. z 2010 r. Nr 101, poz. 1183), 
8) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352/1 z dnia 24.12.2013 r.), 

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze postanawia: 
 
§ 1.  Zmienić Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych 

z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
przy udziale środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu priorytetowego  
pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 
– 2023, przyjęte uchwałą nr 000/19/19 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielnej Górze w dniu 
23.05.2019 r., zmienione uchwałą nr 000/58/19 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielnej Górze  
w dniu 16.09.2019 r. 

 
§ 2. Zasady, o których mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stanowią załącznik  

do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

 Piotr WÓJCIK 
 

      
 
 
 



          Załącznik  
do uchwały nr 000/03/20  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją 
gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków 
NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 – 2023. 
 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zwany dalej 

Funduszem, przystępuje do Programu NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest”, zwanego dalej Programem.  

2. Celem Programu jest osiągnięcie wzrostu ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych 
odpadów zawierających azbest. 

3. Fundusz będzie realizował Program w latach 2019-2023.  
4. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego programu mogą być wyłącznie jednostki 

samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest i posiadające gminny program usuwania azbestu. Wymóg posiadania 
programu usuwania azbestu nie dotyczy jednostek realizujących zadania na obszarach dotkniętych 
klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. 

5. W ramach Programu dofinansowywane będą przedsięwzięcia: 
a) w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających 

azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
b) w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi 
znamiona klęski żywiołowej. 

6. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia 
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po 01.01.2020 r. Maksymalny 
koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 700 zł. 

7. Na realizację Programu w latach 2019-2023 Fundusz zabezpiecza środki finansowe w wysokości: 
- środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 
- środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie przyjętych planów działalności i planów 
finansowych na dany rok kalendarzowy. 

8. Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi: 
a) do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G 

określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500, 
b) do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G 

określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 
2000, 

c) do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G 
określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000. 

G -wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1530, z późn. zm).  

9. W przypadku powstania konieczności pozyskania dodatkowych środków na zbilansowanie kosztów 
kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu istnieje możliwość uzyskania na 
ten cel pożyczki ze środków Funduszu. 

10. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania musi być zakończone na 
dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w Funduszu.  

11. Beneficjenci, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu, przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć w ramach 
gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  



12.  W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu 
terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców 
korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym 
do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych 
obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest dotowana jednostka samorządu terytorialnego.  

13. Dotacje udzielane w ramach niniejszych Zasad nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie obowiązujące w latach 

realizacji Programu: 

− Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 

− Kryteria wyboru zadań,  

− Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających tryb 
składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez Zarząd, 

− Zasady udzielania i umarzania pożyczek,  

− Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu. 
 

 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
       Piotr WÓJCIK 

    
 

 

 

 

 

 

 


