Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 22 maja 2020 r.
o naborze wniosków w ramach konkursu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Miłoradz 2020”
Wójt Gminy Miłoradz informuje, że do 8 czerwca 2020 r. można składać wnioski

o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości,
budynków oraz obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie gminy Miłoradz.

1. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości lub
posiadacze obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miłoradz, którzy
planują w 2020 roku:
• wykonać demontaż płyt azbestowych z dachu lub elewacji budynku,
• usunąć składowane na terenie nieruchomości płyty azbestowe pochodzące z
ww. budynków i obiektów budowlanych lub inne wyroby budowlane
zawierające azbest.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:
– w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Żuławskiej 9 – pok. nr 12
– na stronie internetowej Urzędu: www.miloradz.malbork.pl
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:
➢ Mieszkańcy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w pierwszym etapie
zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z oceną aktualnego stanu potwierdzoną
dokumentacją fotograficzną obrazującą stan (przed rozpoczęciem prac), tak by możliwe było
porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą;
➢ Zadanie przeprowadzone zostanie 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.);

➢ Zadanie zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu wymagań wymienionych w załączniku
nr 1 - Obowiązki Wykonawcy;
➢ Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe
(ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia Rozliczenia
zadania.
Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy po 8 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości- prosimy o kontakt telefoniczny
Alicja Wiśniewska 55 271 15 31 wew. 24
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2. Wysokość dotacji i kwalifikowalność wydatków:
1) Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% jego kosztów kwalifikowanych;
2) Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu;
3) Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek
o dotację.
4) Koszt kwalifikowany nie może być wyższy niż:

a) 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie:
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
b) 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie
transport i unieszkodliwienie odpadu.
5) Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż pokrycia dachowego.
Tryb odwoławczy: Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

3. Wymagane dokumenty po otrzymaniu zgody na dofinansowanie :
1. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy
okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
2. Dokumenty wskazane w załączniku nr 1 – Obowiązki Wykonawcy,
3. oświadczenie dotyczące zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na demontaż i
utylizację odpadów zawierających azbest i wypłatę dotacji,
4. w odniesieniu do osób prowadzących działalność stosuje się przepisy ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 362. ze zm.).
W przypadku, gdy obiekt budowlany, z którego zdejmowany jest azbest jest związany z prowadzoną
działalnością gospodarczą, pomoc uzyskana w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz budżetu
Gminy będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE Nr 352 z 24 grudnia 2013r., str. 9 ze zm.). 2. Pomoc dla podmiotów sektora
produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania azbestu z budynków służących działalności rolniczej,
udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze

rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013r.).

UWAGA
Wójta Gminy Miłoradz informuje, że uzyskanie dofinansowania kosztów
poniesionych możliwe będzie tylko w przypadku uzyskania przez Gminę
Miłoradz dofinansowania na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wójt Gminy
/-/Arkadiusz Skorek
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załącznik nr 1 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłoradz 2020”

Obowiązki Wykonawcy prac
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest realizowanych
w ramach konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego
Wykonawca przed przystąpieniem do prac oraz po ich realizacji ma obowiązek
przedłożyć właścicielowi celem przedstawienia gminie następujące dokumenty:
1. kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania
działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
2. dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na
zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z §6 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) – np. potwierdzenie
nadania,
3. Protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,
4. oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką
składowiska.

Wyżej wymienione dokumenty będą podlegać weryfikacji przed wypłatą
dofinansowania przez Urząd Gminy w Miłoradzu oraz mogą podlegać weryfikacji
przez WFOŚiGW w Gdańsku
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