Dofinansowanie usuwania azbestu
ze środków WFOŚiGW w Łodzi
W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że
można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
a) podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy;
b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi;

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi 99%
Wkład własny wynosi 1%
Do korzystania z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest uprawnione są podmioty posiadające nieruchomości położone na terenie
gminy Zduny, spełniające następujące warunki:
1)
są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,
2)
są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości.
W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie,
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa
udzielonego Wnioskodawcy przez te osoby.
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
• demontaż wyrobów zawierających azbest,
• przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,
• transport wyrobów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca składowania,
• unieszkodliwienie wyrobów zawierający azbest poprzez składowanie bądź poprzez
dopuszczalne metody przetwarzania.
Dotacja na dofinansowanie zadania nie obejmuje kosztów:
1) związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych;
2) pozostałych kosztów związanych z wykonaniem prac, których nie można uznać za
kwalifikowane, w tym kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i
dokumentacji technicznych.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 15 lutego
2014 r. w Urzędzie Gminy Zduny, pok. 10. Formularz wniosku oraz oceny stanu i
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest jest dostępny w siedzibie Urzędu
Gminy Zduny, na stronie internetowej http://www.gminazduny.pl lub na stronie BIP
http://www.ugzduny.bip.cc
Dodatkowych informacji udziela Artur Więcławski, tel. 46 838 75 90.
Załączniki:
1) wniosek,
2) Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

