
 

 

Regulamin konkursu 

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” 

(edycja 2021) 

marzec 2021r. 

 

 

§ 1 

Przedmiot i cel konkursu 

 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej „WFOŚiGW” lub „Fundusz”) 

działając na podstawie § 2 pkt 10 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), a także w oparciu o Program priorytetowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) pod nazwą „Ogólnopolski 

program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, dostępne na stronie internetowej Funduszu 

pod adresem www.wfos.gdansk.pl, rozpisuje na podstawie niniejszego Regulaminu konkurs pod nazwą „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. 

2. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja 

szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko. 

3. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzić będą z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków 

udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego, o którym mowa w pkt 1. 

 

§ 2 

Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs adresowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów województwa pomorskiego, działających 

na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, które otrzymają wsparcie finansowe 

na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W przypadku związków międzygminnych 

i powiatów, dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć przez nie realizowanych brana 

pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku 

gmin. 

 

§ 3 

Zadania konkursowe 

 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu: 

a) demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest; 

b) transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach 

do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających 

azbest. 

2. Zadania muszą spełniać następujące wymogi: 

a) przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest;  

b) będą zgodne z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

obowiązującym na terenie tej gminy; przy czym dopuszcza się by gmina uznała jako równoważny gminnemu 

programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku gminnego, którego 

jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje; 

c) przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 

z późn. zm.);  

d) posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), 

umożliwiającą  porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą; 

e) przeprowadzone zostaną przy uwzględnieniu wymagań wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

http://www.wfos.gdansk.pl/


3. Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce 

unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia Rozliczenia zadania. 

 

 

§ 4 

Ogłoszenie konkursu, terminy 

 

1. Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Funduszu pod adresem 

www.wfos.gdansk.pl. Ogłoszenie zawiera Regulamin konkursu, termin składania wniosków, termin rozstrzygnięcia 

konkursu oraz termin ogłoszenia wyników. 

2. Fundusz zastrzega sobie możliwość wprowadzania aktualizacji do niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

konkursu i stosowania tego zmienionego Regulaminu do złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zakończenia 

naboru wniosków w dowolnym terminie.  

3. Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu 

o unieważnieniu. 

§ 5 

Forma zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami według 

wzoru o symbolu w-azbest/2021 stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Wniosek może obejmować dowolną ilość zadań, realizowanych na terenie danej jst w latach 2021-2022 roku. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 

Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.  

4. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Funduszu albo na skrzynkę 

podawczą Funduszu znajdującą się na ePUAP. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu 

pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. 

 

§ 6 

Kryteria wyboru zadań 

 

Dofinansowane zostaną zadania gwarantujące uzyskanie najlepszego efektu ekologicznego wyrażonego ilością 

odpadów zawierających azbest skierowanych do unieszkodliwienia, przy uwzględnieniu współczynnika efektywności 

kosztowej oraz stopnia pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

 

§ 7 

Zasady dofinansowania zadań 

 

1. Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację 

zadań bieżących jst. 

2. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu 

i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2021 i/albo w 2022 roku, pod warunkiem 

że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.  

3. Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej 

wynoszącego: 

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, 

zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu; 

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport 

i unieszkodliwienie odpadu. 

4. Kwota dofinansowania zadania może wynosić odpowiednio: 

a) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 15002; 

 
1 G – wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo 

Finansów   
2 przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki 

międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy 

wchodzącej w skład związku gmin.   

http://www.wfos.gdansk.pl/


b) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 20002; 

c) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 20002. 

5. W przypadku przekazywania dofinansowania ostatecznemu odbiorcy dotacji za pośrednictwem jst, zasady udzielania 

pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do tych odbiorców. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu 

odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz do realizacji 

innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jst. W odniesieniu 

do ostatecznego odbiorcy dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.). 

§ 8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Wnioski oceniane są przez pracowników Funduszu przy uwzględnieniu wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz w oparciu o „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW  

w Gdańsku”, z uwzględnieniem zapisów Programu priorytetowego NFOŚiGW, o którym mowa w § 1 pkt 1.  

2. Zarząd Funduszu kierując się opinią pracowników oceniających wnioski rozstrzyga konkurs i zatwierdza listę zadań 

zakwalifikowanych do dofinansowania. 

3. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu wszyscy wnioskodawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Lista zadań 

zakwalifikowanych do dofinansowania podlega publikacji na stronie internetowej Funduszu. 

 

§ 9 

Zawarcie i realizacja umowy  

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie ważności kwalifikacji określonej w piśmie, o którym mowa  

w  § 8 pkt 3 spełnić wszystkie warunki formalne konieczne do podpisania umowy z Funduszem. 

2. Niedotrzymanie przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w pkt 1, może skutkować odstąpieniem 

przez WFOŚiGW od dofinansowania realizacji zadania. 

3. Dopuszcza się modyfikację zakresu zadania w ramach przyznanych na ten cel środków, na etapie przed 

podpisaniem umowy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych niniejszym regulaminem i uzyskania 

akceptacji pracownika Funduszu. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.  

 


