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Zasady udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Nowy Tomyśl ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  

Oś Priorytetowa IV. Środowisko; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami; 

Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

Określa się zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Nowy Tomyśl ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego celem 

oczyszczenia obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowania 

szkodliwego wpływu oddziaływania azbestu na zdrowie i środowisko.  

 

I. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

− osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające wyroby zawierające azbest (w przypadku, gdy 

Beneficjentem ostatecznym będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą – 

dofinansowanie udzielane będzie jako pomoc de minimis).  

2. Podmioty wskazane w pkt 1 posiadają prawo do dysponowania nieruchomością wynikające  

z tytułu własności/współwłasności lub użytkowania wieczystego. W przypadku współwłasności 

wszyscy współwłaściciele udzielają Wnioskodawcy pisemnej zgody na wykonanie zadania  

i podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania. Obiekt wskazany we wniosku musi mieć 

uregulowany stan prawny (np. zakończone ewentualne postępowanie spadkowe). 

3. Nieruchomość, której dotyczy usuwanie wyrobów zawierających azbest położona jest 

na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

II. Rodzaj zadań przewidzianych do dofinansowania 

1. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

a) demontaż, odbiór oraz transport na składowisko odpadów niebezpiecznych  

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku  

albo 

b) odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie już 
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zdeponowanych wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje (wydatek niekwalifikowalny): 

a) przeprowadzenia prac wyłącznie w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest, 

b) kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usuwaniem/unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest, w tym działań służących przywróceniu stanu pierwotnego 

związanego np. z odtworzeniem pokrycia dachowego, remontem/ modernizacją 

konstrukcji dachu lub ścian budynków/obiektów, 

c) wykonania dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest (np. projekty budowlane). 

3. Z uwagi na zagrożenie emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska włókien 

azbestowych (w szczególności przy ich demontażu) prace polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych wykonawców, 

posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniających przeszkolonych 

pracowników. Wnioskodawca dokonuje wyboru specjalistycznej firmy w celu realizacji zadania 

polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. 

4. Odpady zawierające azbest muszą zostać unieszkodliwione poprzez ich składowanie  

na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach na składowiskach 

odpadów albo w podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

5. Właściciel nieruchomości, na terenie której wykonywane będzie zadanie zobowiązany jest do 

dopełnienia wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,  

w tym w szczególności:  

− zgody organu budowlanego zezwalającej na wykonanie robót budowlanych z zakresu 

demontażu wyrobów zawierających azbest; 

− opinii ornitologicznej; 

− pozostałych dokumentów, postanowień lub decyzji administracyjnych, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia (na przykład pozwolenie 

konserwatora zabytków). 

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty do Wniosku o rozliczenie lub 
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oświadczenie, że dokumenty te nie były prawnie wymagane. 

 

III. Wysokość dofinansowania 

1. Dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 

azbest m.in. demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest będzie 

wypłacane z zastosowaniem stawki jednostkowej: 

a) demontaż, transport i utylizacja: 624,00 zł netto/Mg1 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery 

złote) +8% VAT, 

b) transport i utylizacja: 400,00 zł netto/Mg (słownie: czterysta złotych) +8% VAT. 

2. Wnioskodawca ponosi ze środków własnych wydatki uznane za niekwalifikowalne w ramach  

Zadania. 

3. Wnioskodawca poniesie wydatki związane z realizacją Zadania i wykaże je po jego zrealizowaniu 

celem otrzymania dofinansowania. 

4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dofinansowanie stanowi pomoc 

de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie 

z: 

a) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

(Dz. Urz. UE L352, z dnia 24.12.2013 r.), 

b) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

c) rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie art. 107  

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.). 

5. Warunkiem uzyskania dofinansowania przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest 

przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art.37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 

 
1 Mg- Megagram 
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i pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz 1808 ze zm.) oraz - w zależności od rodzaju pomocy de minimis, 

o którą ubiega się wnioskodawca - informacji określonych w: 

a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 

ze zm.) - w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE  

nr 1407/2013, 

albo:  

b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 

Nr 121, poz. 810) - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

IV. Ogłoszenie naboru, złożenie wniosku i zasady oceny 

1. Ogłoszenie o naborze: Wnioskodawcy będą wybierani w drodze naboru opublikowanego  

na stronie https://nowytomysl.pl/mieszkaniec/azbest-2/. Nabór prowadzony będzie do dnia  

30 września 2020 r. Termin rozpoczęcia naboru zostanie opublikowany na ww. stronie 

internetowej. W przypadku niewyczerpania alokacji planuje się ogłoszenie naboru w I kwartale 

2021 roku. 

2. Sposób i forma złożenia wniosku:  

a) pisemny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi 

Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy 

Tomyśl lub przesłać pocztą (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym 

Tomyślu). Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszych 

zasad. 

b) Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie składa następujące załączniki: 

− kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, 

− zgodę współwłaściciela nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy 

o udzielenie dofinansowania zgodnie z załącznikiem do wniosku (jeśli dotyczy), 

https://nowytomysl.pl/mieszkaniec/azbest-2/
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− w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wszystkie zaświadczenia o pomocy 

de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 

Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości tej pomocy 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie (jeśli dotyczy). 

c) wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

d) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

3. Zasady oceny: 

a) kolejność rozpatrywania wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych 

wniosków do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, 

b) Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na 

etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 14 dni 

roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, 

c) weryfikacja wniosków zostanie przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Burmistrza 

Nowego Tomyśla. 

4. W przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Nowy Tomyśl przewidzianych  

na zadanie w budżecie gminy na rok 2020, prawidłowo sporządzone i kompletne wnioski złożone 

w terminie naboru realizowane będą w 2021 roku. 

 

V. Wybór do dofinansowania i podpisanie umowy 

1. Umowa sporządzana będzie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 

2. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta z Wnioskodawcą w przypadku spełnienia poniższych 

kryteriów: 

a) wnioskujący jest osobą fizyczną lub osobą prawną posiadającą wyroby zawierające azbest, 

b) wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu 

własności/współwłasności lub użytkowania wieczystego. W przypadku współwłasności 

wszyscy współwłaściciele udzielają Wnioskodawcy pisemnej zgody na wykonanie zadania  

i podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania. Obiekt wskazany we wniosku musi mieć 
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uregulowany stan prawny (np. zakończone ewentualne postępowanie spadkowe). 

c) nieruchomość, której dotyczy usuwanie wyrobów zawierających azbest położona jest 

na terenie Gminy Nowy Tomyśl, 

d) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został złożony w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu o naborze, 

e) wniosek oraz załączniki są prawidłowo sporządzone, 

f) nie zostały wyczerpane środki finansowe przewidziane na zadanie w budżecie gminy, 

g) zadanie nie zostało zrealizowane przed dniem złożenia wniosku. 

3. Niepodpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 14 dni od poinformowania o możliwości 

podpisania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, będzie skutkowało 

nieprzyznaniem dofinansowania. 

4. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać rzeczowe zadanie w terminie zawartym w umowie.  

5. Realizacja zadania powinna odbyć się zgodnie z zasadami bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszych zasad oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

VI. Rozliczenie zadania 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia 

zadania wniosku o rozliczenie dofinansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 

2. Wnioskodawca dołączy do wniosku o rozliczenie dofinansowania następujące dokumenty: 

a) kserokopię faktury VAT za wykonanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, wystawioną na Wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez Wnioskodawcę).  

b) protokół odbioru zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku o rozliczenie,   

c) kserokopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, 

potwierdzającą przekazanie liczby Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  

na składowisko odpadów niebezpiecznych, 

d) kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest  

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  
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z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

e) kserokopię dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w tym  

w szczególności:  

− zgody organu budowlanego zezwalającej na wykonanie robot budowlanych z zakresu 

demontażu wyrobów zawierających azbest; 

− opinii ornitologicznej; 

− pozostałych dokumentów, postanowień lub decyzji administracyjnych, 

niewymienionych powyżej, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia (na przykład 

pozwolenie konserwatora zabytków). 

W przypadku braku konieczności posiadania ww. dokumentów Wnioskodawca 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumenty te nie były prawnie wymagane 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku o rozliczenie. 

3. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez 

Wnioskodawcę prawidłowo sporządzonego wniosku o rozliczenie wraz z dokumentami, o których  

mowa w pkt VI.2. 

4. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa  

w pkt VI.2 Gmina zawiadomi pisemnie Wnioskodawcę, w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzy-

mania, o występujących w nich nieprawidłowościach. Poprawione dokumenty należy złożyć  

w terminie wskazanym przez Gminę. 

5. Kwota dofinansowania zostanie przekazana na rachunek Wnioskodawcy wskazany w Umowie  

o dofinansowanie i we wniosku o rozliczenie.  

 

 
VII. Zasady dotyczące kontroli i zwrotu dofinansowania 

1. Gmina oraz podmioty uprawnione do kontroli w zakresie funduszy Unii Europejskiej mają 

możliwość kontroli realizacji Zadania przez Wnioskodawcę na każdym etapie jego realizacji oraz 

po zrealizowaniu Zadania, w okresie 5 lat liczonym od daty rozliczenia projektu, o którym 

Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 

2. Wnioskodawca zobowiąże się umożliwić przeprowadzenie kontroli Zadania, podmiotom 
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uprawnionym określonym w pkt VII.1. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt VII.1, mogą być przeprowadzone oględziny miejsca 

realizacji Zadania. 

4. W przypadku, gdy Wnioskodawca przedłożył kopię dokumentów wymaganych do wniosku  

o udzielenie dofinansowania lub wniosku o rozliczenie, zobowiązany jest dostarczyć oryginały 

dokumentów celem weryfikacji przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Nowego Tomyśla.  

5. W ramach kontroli podmioty wskazane w pkt VII.1 mogą badać dokumenty i inne nośniki 

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji Zadania oraz 

żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji Zadania. 

6. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji  oraz udzielić 

wyjaśnień i informacji w określonym przez kontrolujących terminie. 

7. Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. 

 

Załączniki: 

1.  Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie dofinansowania 

2.  Załącznik nr 2 - wniosek o rozliczenie dofinansowania 

3.  Załącznik nr 3 - zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 

4. Załącznik nr 4 – umowa o dofinansowanie
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