Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania

Słupsk, 08.07.2019r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZADANIU pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019”
W ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
województwa pomorskiego (edycja 2019)” Miasto Słupsk w imieniu chętnych właścicieli lub posiadaczy
obiektów budowlanych, którzy posiadają na swojej nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta
Słupska odpady zawierające azbest i chcą je usunąć, planuje wystąpić o dofinansowanie realizacji tych
działań. Zadaniem pod nazwą „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019” zostaną objęci chętni właściciele lub
posiadacze obiektów budowlanych, ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Miasta, którzy przedłożą
kompletne wnioski.
1. Kosztami kwalifikowanym zadania, tzn., takimi, na które można pozyskać dofinasowanie są
wyłącznie udokumentowane koszty:
a) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
b) transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących
się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dziki wysypiska, posesje) i objętych
inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed
dniem 31 maja 2019 roku.
2. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70 % powyższych kosztów kwalifikowanych,
do wyliczenia których przyjmuje się następujące założenia:
a) w przypadku braku dokładnej informacji o wadze płyt azbestowo-cementowych należy
przyjąć, że 1 m² powierzchni waży 13,5 kg (0,0135 Mg), masę należy zaokrąglić do 0,001
w dół,
b) w przypadku, gdy na Państwa zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie odpadu – przyjmuje się, iż koszt usunięcia przez Państwo azbestu (koszt
kwalifikowany) nie może przekroczyć 600,00 zł za tonę (Mg) odpadu zawierającego azbest,
c) w przypadku, gdy na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu –
powyższy koszt nie może przekroczyć 300,00 zł za tonę (Mg) odpadu zawierającego azbest.

3. Ponadto:
a) termin realizacji i rozliczenia zadań przez uczestników: do 31 sierpnia 2020 roku ,
b) zadaniem mogą być objęte jedynie ruchomości zlokalizowane na terenie Miasta Słupska,
c) zgłoszona przez Państwo nieruchomość musi być zinwentaryzowana i ujęta w programie
usuwania azbestu przyjętym dla Miasta Słupska (podana przez Państwo we wniosku ilość
azbestu w m² musi być również zgodna z zapisami powyższego dokumentu),
d) zadania muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
e) zebrane odpady muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce
unieszkodliwienia odpadów),
f)

wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć ponosić będziecie Państwo, jako
właściciele, posiadacze obiektów,

g) rozstrzygnięcie konkursu przez Organizatora (realizacja zadania odbywa się na zasadzie
refundacji poniesionych kosztów, wykonawcę zadania wybiera uczestnik zadania – właściciel,
posiadacz obiektu, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu dokumentów z realizacji zadania
i jego rozliczeniu),

h) koniecznym będzie również zgłoszenie przez Państwo ww. prac do właściwego organu
administracji architektoniczno – budowlanej - dotyczy tylko budynków, których remont
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) Prawo
Budowlane wymaga zgłoszenia właściwemu organowi,
i)

udzielenie dotacji przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 362 ze zm.).

SKŁADANIE WNIOSKÓW UCZESTNICTWA W ZADANIU pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019”

TERMIN – DO 22 LIPCA 2019 ROKU
W przypadku wyrażenia przez Państwo chęci udziału w zadaniu, w celu zakwalifikowania
nieruchomości do zadania „SŁUPSK BEZ ABESTU 2019” należy w terminie do 22 lipca 2019 roku
przedłożyć: Wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019,”
w którym wskazują Państwo swoją nieruchomość wraz z rodzajem i ilością odpadów zawierających azbest
wraz z załącznikami:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu – obowiązkowo w przypadku nieruchomości, do
której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania,
b) „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
(w przypadku użytkowania wyrobów zawierających azbest umiejscowionych w wielu miejscach np. pokrycie dachowe i elewacja – należy sporządzić ocenę dla każdego rodzaju wyrobu
oddzielnie),
c) kopia dokonanego zgłoszenia prac polegających na wymianie pokryć eternitowych oraz kopia
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
stanowiącym załącznik do zgłoszenia (dotyczy tylko budynków, których remont zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) Prawo Budowlane wymaga
zgłoszenia właściwemu organowi ) - jeżeli dokonano już zgłoszenia,
d) formularze składane przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (w przypadku
przedsiębiorców).
DO ZADANIA ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE TYLKO KOMPLETNIE PRZEDŁOŻONE WNIOSKI
Po analizie wszystkich zgłoszeń i rozstrzygnięciu konkursu przez Fundusz zostaną Państwo
poinformowani o dalszym trybie uczestnictwa w zadaniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie również prawo unieważnienia konkursu, o czym
zostaną poinformowani uczestnicy zadania.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu - p. Beatą Wietrzyńską (pok. 206, tel. 59/84
88 451).

