Regulamin naboru wniosków na udzielanie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na
zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2019

Część I
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania
z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez
firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz rodzaj zadań do dofinansowania.
a) Jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania
mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach których właścicielami są jednostki
samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje,
kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne
Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
b) Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski
w zakresie części II niniejszego regulaminu z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
publicznej.

2. Informacja o regulaminie oraz termin składania i oceny wniosków
a) ogłoszenie o regulaminie umieszcza się na stronie internetowej Funduszu www. wfos. szczecin.pl;
b) wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu „Wniosek o dofinansowanie zadania
polegającego
na
usuwaniu
azbestu
na
rok
2019”
wraz
z wymaganymi załącznikami z zastrzeżeniem procedury opisanej w Części II Regulaminu;
c) wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym od 28.06.2019 r., aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Funduszu na 2019 r. jednak nie dłużej niż do 28.09.2019 r.
z zastrzeżeniem procedury opisanej w Części II Regulaminu;
d) kwota środków przeznaczonych w 2019 roku na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem
azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2.000.000,00 zł.
e) wnioski mogą być składane w biurach w Szczecinie lub w Koszalinie;
f) przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
• demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
• transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
• unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Warunki i wysokość dofinansowania
a) Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu wynosi odpowiednio:

1) do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G 1 określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
2) do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
3) do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.
z wyłączeniem części II Regulaminu gdzie max dotacja może wynieść 50% kosztów
kwalifikowanych ale nie więcej niż 350,00 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie
1 Mg wyrobów azbestowych i nie więcej niż 200,00 zł netto za transport i unieszkodliwienie
1 Mg wyrobów azbestowych;
b) Maksymalny poziom dofinansowania dla jednej gminy wynosi 80.000,00 zł
c) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz
wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
d) zakres robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych powinien
być jednoznacznie ustalony w umowie z wykonawcą zadania, zaś kosztorys jak również umowa
z wykonawcą powinien zawierać - wyrażoną w PLN stawkę łącznego kosztu demontażu,
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - w przeliczeniu na 1 Mg (oraz
ewentualnie na 1m2). W przypadku prac polegających na tylko i wyłącznie odbiorze zdjętego
wcześniej azbestu stawka powinna być podana odrębnie;
e) umowa z wykonawcą zadania powinna przewidywać dokonanie zapłaty jedynie do kwoty kosztów
ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych - wyliczonej w formie iloczynu
stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) X ilość (w Mg). Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót i/lub
fakturowania / płatności nie będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie akceptowane;
f) WFOŚiGW w Szczecinie udzieli dofinansowania w kwocie do 700,00 zł brutto za demontaż,
transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest oraz do 400,00 zł brutto za
transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest. W przypadku poniesienia przez
Beneficjenta wyższych niż powyżej stawek, pokryje on nadwyżkę z własnych środków.
g) podstawą wypłaty środków finansowych jest Umowa Dotacji podpisana pomiędzy Beneficjentem
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
h) Fundusz zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy firmy dokonujące usunięcia i unieszkodliwienia
azbestu posiadają wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie
i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. W przypadku, gdy firma nie posiada ww.
zezwoleń lub decyzji - Fundusz odmówi wypłaty dotacji;
i) wypłata środków z dotacji powinna nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2019 r.

5. Zawarcie umowy
a) Przygotowanie i zawarcie umowy odbywa się na zasadach ogólnych tak jak w przypadku
pozostałych wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem warunków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wyłączeniem zadań realizowanych
w ramach części II Regulaminu dla których zawarcie umowy odbywa się na zasadach ogólnych;
b) W umowie pomiędzy Funduszem a Beneficjentem zawarte zostaną zapisy dotyczące obowiązków
Beneficjenta wynikające z wystąpienia przypadków ewentualnego udzielenia pomocy publicznej
w rozumieniu regulacji wspólnotowych.
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G – wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez
Ministerstwo Finansów

6. Postanowienia dodatkowe
a) w celu potwierdzenia osiągnięcia planowanych efektów wnioskodawca jest zobowiązany do
przedłożenia w Funduszu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, „Karty przekazania odpadu"
lub innego dokumentu stosowanego na potrzeby ewidencji odpadów, protokołu odbioru
końcowego robót z wyszczególnieniem każdej nieruchomości z której usunięto azbest wraz
z podaniem dla niej ilości Mg (i ewentualnie m2) odebranego azbestu. Dokumenty potwierdzające
odbiór wyrobów azbestowych z każdej posesji, znajdują się u wnioskodawcy.
b) w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania
pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie" obowiązujące w dniu przyznania dotacji;
c) jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekt w imieniu podmiotów wskazanych
w punkcie 1 ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową
realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie beneficjentów pomocy zgodnie z przepisami dot.
pomocy publicznej. Jest także zobowiązana do przeprowadzenia w ich imieniu procedury
zamówień publicznych dla wszystkich projektów realizowanych na swoim terenie.
d) Fundusz dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty
przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2019 roku pod warunkiem złożenia przez gminę
oświadczenia, że przedmiotowy azbest znajdował się we wskazanej ilości na przedmiotowej
posesji oraz znajduje się w inwentaryzacji załączonej do wniosku. W przypadku wątpliwości
dotyczących oceny w/w sytuacji Fundusz zastrzega sobie prawo do odmowy sfinansowania tych
prac.

Część II
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela
dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dla przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego. Środki na ten cel pochodzą wyłącznie
z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie tj. bez środków przekazanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Kwota środków przeznaczonych w 2019 na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem
azbestu dla przedsiębiorców wynosi 200 000,00 zł
3. Wniosek składa przedsiębiorca na formularzu „Wniosek o dofinansowanie zadania
polegającego na usuwaniu azbestu na rok 2019” wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski
przyjmowane będą w systemie ciągłym do wyczerpania środków. W momencie wyczerpania
alokacji, Fundusz poinformuje na swojej stronie internetowej o wstrzymaniu naboru.
4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000,00 zł.
5. Procedura oceny wniosku, podpisania umowy oraz pozostałe elementy odbywają się
z uwzględnieniem warunków zawartych w pkt 2, 3, 4 pkt. c, d, e, g, h, 5, 6 części I.

