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Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem 

i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  

 

Zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2018 z dnia 12.01.2018 r. 

 

1. Podstawa prawna  

1.1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -  art. 400h ust.4 

pkt 5 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 519, z późn. zm.). 

1.2.„Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” 

ustalone uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach nr 148/2017 z dnia 

10.05.2017 r. – pkt 14. 

2. Cel działania 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację działań prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego 

główne cele na lata 2009-2032 to: 

2.1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

2.2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu. 

2.3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

3. Beneficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego (beneficjenci końcowi - mieszkańcy gmin 

województwa śląskiego lub jednostki samorządu terytorialnego w przypadku odpadów 

zawierających azbest, „porzuconych” na terenach będących własnością jst i będących 

w ich władaniu).  

 

4. Rodzaje przedsięwzięć 

4.1.Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne 

z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

4.2. Przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie gminy, w której została 

przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 

 

 

5. Warunki dofinansowania zadań  

5.1. Łączne dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji może wynosić do 100% 

kosztów kwalifikowanych zadania. 
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5.2. Maksymalna jednostkowa kwota dotacji odniesiona do 1Mg odpadów 

zawierających azbest, określona zostanie w Regulaminie. 

5.3. Dopuszcza się zastąpienie środków WFOŚiGW w Katowicach środkami 

pozyskanymi z innych źródeł (np. z NFOŚiGW). 

 

 

6.  Koszty kwalifikowane 

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego 

i obejmują koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest. 

 

7. Pozostałe warunki  

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach określi w Regulaminie szczegółowe warunki 

dofinansowania i realizacji zadań oraz termin naboru wniosków i kryteria ich oceny. 

 


