Szczególne zasady dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 152/2016 z dnia 20.05.2016 r.

1. Podstawa prawna:
1.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 roku, poz. 1232, z późn. zm.).
1.2. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” ustalone
uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/2015 z dnia 24.06.2015 r. – pkt 14.

2. Cel działania:
Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3. Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego.

4. Rodzaje przedsięwzięć:
4.1. Przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie gminy, w której została przeprowadzona
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
4.2 Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest zgodne z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego
jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

5. Warunki dofinansowania zadań:
5.1. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100% jego kosztów
kwalifikowanych, z zastrzeżeniem punktów 5.2. i 5.3.
5.2. Dofinasowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji może
wynosić:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport
i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
5.3. Dofinasowanie ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW, w formie dotacji może
wynosić:
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a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport
i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
5.4. Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.
5.5. Minimalne łączne zaangażowanie środków WFOŚiGW stanowi 35% kosztów
kwalifikowanych zadania.
5.6. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
5.7. 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 w takiej sytuacji
dofinansowana jednostka samorządu terytorialnego.
5.8. WFOŚiGW udzielając dofinansowania z udziałem środków udostępnionych przez
NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia
i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na podstawie
„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,
wykonanej zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71,
poz. 649 z późniejszymi zmianami).
5.9. W przypadku całkowitego wykorzystania środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
środki te mogą zostać zastąpione środkami WFOŚiGW.

6. Koszty kwalifikowane:
Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego
i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

7. Procedura przyznawania dofinansowania:
7.1. Złożenie wniosku na obowiązującym w WFOŚiGW formularzu wraz z załącznikami
w terminie właściwym dla ogłoszonego naboru wniosków.
7.2. Ocena wniosku.
7.3. Uchwała właściwego organu WFOŚiGW.
7.4. Zawarcie umowy o dofinansowanie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Szczególnymi zasadami
dofinansowania..” zastosowanie będą miały aktualnie obowiązujące zasady
udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
9. Termin naboru wniosków oraz jego warunki określa Zarząd WFOŚiGW
w Katowicach.
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