
 

 

 
 

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza 
 

KONKURSOWY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2017 
 

w ramach programu 
 

Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest” 
 
Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW: 
1. Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST) 

podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu: 
 przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin dotkniętych klęską żywiołową lub 

dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, w której została 
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

 przeprowadzenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z 
Prawem Zamówień Publicznych. 

2. JST może uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji na zadanie 
obejmujące koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub noszących 
znamiona klęski żywiołowej, mogą być kwalifikowane od dnia zaistnienia zdarzenia czyli po 
dniu 10 sierpnia 2017r.  

3. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w 
formie dotacji, lecz nie więcej niż iloczyn kwoty 800 zł i sumy całkowitego efektu 
ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zwierających azbest 

4. Jednostki samorządu terytorialnego pośredniczące w przekazywaniu dofinansowania 
ostatecznemu odbiorcy stosują zasady dotyczące pomocy publicznej  i są zobowiązane do 
zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych 
obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. 

5. Do wniosku należy dołączyć listę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z udziałem 
środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem przez 
właściwego Wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona 
klęski żywiołowej. 

6. Realizacja zadania i wypłata dofinansowania dla JST do dnia 08 grudnia 2017r. 

Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie siedziby Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:  
 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 

w terminie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r. do godziny 153o 

 
 
 



Niezbędne dokumenty do wniosku: 
1. Dział OZ – część A i B wniosku  
2. Lista przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z udziałem środków udostępnionych 

WFOŚiGW przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem przez właściwego Wojewodę wystąpienia 
klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

3. Inwentaryzacja  
4. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o sposobie wywiązywania się podmiotu z obowiązku 

uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska wydana przez UMWD za rok 2016 
5. 1 egz. harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanego przez osoby uprawnione, 

harmonogram należy przedłożyć w jednostce miary: Mg (tony) oraz uwzględnić w nim 
podział na zakresy prac, 

6. Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych 
organów i podmiotów oraz cywilnoprawnych w stosunku do WFOŚiGW we Wrocławiu 
i NFOŚiGW 

7. załączniki : 1/A, 2/A, 3/A, 2/B 
8. Dokumenty potwierdzające upoważnienie wskazanych osób do reprezentacji wnioskodawcy i 

zaciągania zobowiązań finansowych (zaświadczenie komisji wyborczej o wyborze oraz 
dokument potwierdzający odebrane ślubowanie wybranego wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, uchwała w sprawie wyboru starosty, marszałka, inne 

9. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika 
10. Uchwała budżetowa nie jest wymagana na tym etapie. 

 
Konieczne postanowienia umów dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.  
1) dotacja może być udzielona na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, po dniu 10 sierpnia 
2017 r.;  
2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych,  w formie 
dotacji, lecz nie więcej niż iloczyn kwoty 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego 
w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;  
3) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych 
zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 10 sierpnia 2017 r., potwierdzonymi przez 
właściwego Wojewodę;  
4) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia przepisy dotyczące dopuszczalności 
pomocy publicznej;  
5) 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 dotowana jednostka samorządu terytorialnego.  
6) w przypadku, gdy na wnioskodawcy spoczywają zobowiązania publicznoprawne na rzecz 
właściwych organów lub podmiotów lub cywilnoprawne w stosunku do NFOŚiGW, dofinansowanie 
może być udzielone, gdy wnioskodawca wywiązuje się z tych zobowiązań;  
7) zobowiązanie beneficjenta do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu z 
NFOŚiGW i WFOŚiGW uzgodnionych z właściwym WFOŚiGW 
8) efekt rzeczowy i ekologiczny zostanie potwierdzony w terminie określonym przez WFOŚIGW 
poprzez złożenie przez beneficjenta zestawień kart przekazania odpadów lub dokumentów 
potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia zawierających co 
najmniej: datę złożenia odpadów na składowisku dla poszczególnych przedsięwzięć, masę oraz rodzaj 
unieszkodliwionych odpadów  
9) w przypadku, gdy umowa przewiduje zaliczkowe przekazywanie środków finansowych, powinna 
uwzględniać zagadnienia pożytków i sposób ich kontroli. 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--
wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-azbest/ 


