
Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Opolu  

Nr 287/2010 z dnia 15 września 2010 r. 

 

 

Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na 

zadania z zakresu usuwania azbestu 
 

 
 

Regulamin dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu 

azbestu na terenie województwa opolskiego. 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansowuje 

zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami 

prawa, tj. przez firmę posiadającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami 

zawierającymi azbest . 

 

1. Pouczenie: 

 

Właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący nieruchomością na cele budowlane 

zobowiązany jest: 

a) zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co najmniej 

30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, zamiar wykonania prac. 

Zgłoszenie winno być zgodne z art. 30 Prawa budowlanego; 

b) w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest 

nastąpiłaby zmiana lub wymiana elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji dachu) 

właściciel powinien dysponować prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

c) zapewnić, by demontaż i wywóz odpadów azbestowych wykonała(-y) firma(-y) 

posiadająca(-e) stosowne zezwolenie(-a) lub decyzję zatwierdzającą program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a za wykonaną usługę wystawiła(-y)    

fakturę(- y) VAT właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi nieruchomości. 

 

2. Koszty kwalifikowane: 

 

Do kosztów kwalifikowanych są zaliczane koszty: 

 demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest; 

 transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia 

poprzez składowanie; 

 unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. 

 

3. Wysokość i warunki dofinansowania: 

 

a) dotacja może być udzielona na zadania związane z usuwaniem azbestu niezależnie od 

charakteru i przeznaczenia obiektu, jak i bez względu na formę prawną 

wnioskodawcy; 

 

b) dotacją mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik 

sporządził i złożył wojewodzie lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
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wykorzystania”  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, 

poz. 1876); 

 

c) podstawą obliczenia należnej dotacji jest: 

 

 masa wyrobów zawierających azbest wynikająca z rzeczywistej powierzchni 

połaci dachowych lub powierzchni ścian, z których dokonano ich demontażu. 

Przyjmuje się, (zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę 

Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002  r.), że średnia masa 1 

m
2
 płyt  azbestowo-cementowych wynosi 0,011 Mg (11 kg). Dla celów 

obliczeniowych przyjmuje się, że 1 m
2
 powierzchni połaci lub ściany pokrytej 

płytami azbestowymi waży 0,0135 Mg (13,5 kg); 

 masa odpadów zdemontowanych i przejętych prze podmiot dokonujący 

demontażu, wykazana w „Karcie przekazania odpadu”; 

 

d) dotacja może wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych netto określonych  

w punkcie 2, jednak nie więcej niż 1 000 zł/Mg (tonę) mniejszej z mas, o których 

mowa w ust. c);  

 

PRZYKŁAD: 

Wnioskodawca usunął 140 m
2 

płyt azbestowo-cementowych, a koszty netto określone w 

punkcie 2 wyniosły 3 200 zł. 

 Obliczenie kwoty dotacji: 

 masa odpadu wynikająca z powierzchni połaci dachowych: 

            140 m
2 
x 0,0135 Mg = 1,890 Mg 

 masa odpadu wynikająca z karty przekazania odpadu: 

2,100 Mg 

 

 dotacja wg masy odpadów 

1,890 Mg*1 000 zł/Mg = 1 890 zł 

 dotacja wg poniesionych kosztów 

       3 200 zł x 60 % = 1 920 zł 

 Należna dotacja: 1 890 zł 

 Współczynniki przeliczeniowe dla innych rodzajów wyrobów zawierających azbest 

zawiera ”Wojewódzka Baza wyrobów zawierających azbest” dostępna na stronie 

www.bazaazbestowa.pl 

 

 

e) dotacja do jednego obiektu budowlanego (rozumianego jako obiekt wolnostojący) nie 

może być wyższa niż  5 500 zł; 

http://www.bazaazbestowa.pl/
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f) dotacją mogą być objęte obiekty z których, po wykorzystaniu dotacji, zostanie 

usunięte całe pokrycie i wszystkie wyroby zawierające azbest; 

 

g) dotacją objęte mogą być również wyroby zawierające azbest wcześniej 

zdemontowane. W takim przypadku do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty 

określone w pkt. 2, za wyjątkiem kosztów demontażu; 

 

h) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości może złożyć w roku 

kalendarzowym jeden wniosek o dotację - dotyczy to również przypadku, gdy 

podmiot składający wniosek jest właścicielem kilku nieruchomości. Wniosek może 

obejmować więcej niż jedną nieruchomość; 

 

i) podstawą wypłaty dotacji jest Umowa dotacji, faktura(-y) VAT wystawiona(-e) 

przez firmę(-y) posiadającą(-e) stosowne zezwolenie(-a) lub decyzję zatwierdzającą 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oświadczenie wykonawcy  

o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz „Karta 

przekazania odpadu” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 152, poz. 1736 z 2001 r.); 

 

j) Fundusz ma prawo sprawdzenia, czy firma(-y) dokonująca(-e) usunięcia  

i unieszkodliwienia azbestu posiada(-ją) wymagane przepisami prawa zezwolenia lub 

decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.  

W przypadku, gdy firma nie posiada ww. zezwoleń lub decyzji Fundusz odmówi 

wypłaty dotacji; 

 

k) dotacje będą udzielane do czasu wyczerpania środków przewidzianych w rocznym 

„Planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu”. 

 

 

4. Warunki dodatkowe: 

 

a) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą „Zasady 

udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” obowiązujące w dniu 

przyznania dotacji; 

b) z wnioskiem o udzielenie dotacji należy wystąpić przed rozpoczęciem prac. 

Dopuszcza się złożenie wniosku o dotację nie później niż 4 miesiące od daty 

wystawienia faktury. 

 


